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 ‘ଆହ� ାନ’େର ପ(ୂ�ତଃ େମୗ=କ, अପ�କାଶିତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହA କପି%ଇଟର ବ�ବCାେର 
ଚୟନ କ%ଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କH�ବ� / ଦାୟିତ�  
ରJବ ନାହA, େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସଚୂନା M�ା )େ2�ଶ NଆଯାଇନାହA | େଲଖାେର 
NଆଯାଇOବା .Pର େଲଖକ7ର ସ&ୂ(� )ଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ&ାଦକ M�ା ପ�କାଶକ7 
ସହମ� ରJବ େବାQ େକୗଣସି QRତ )ୟମ ନାହA | ଯNଓ ସ&ାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ 
ଭଲTବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପେର ହA ପ�କାଶିତ କ#ଥାX | ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ��ଶତ ସତ�ତାର ଦାY େକବଳ େଲଖକ7ର | େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିOବା 
.ବାଦର ଉHରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ7ର, ଏOେର ସ&ାଦକ M�ା ପ��କାର 
େକୗଣସି ଉHରଦାୟିତ�  ନାହA |   
 
 ଏJ ପ��କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ&ାଦକ7 QRତ अନୁମ� .ନା अନ� 
େକୗଣସି ମା[ମ (ପତ�  ପ��କା / ଗଣ ମା[ମ / ସ�ାଦପତ�   ଇତ�ାN)େର ପ�କାଶିତ କ#ବା 
ଏକ अପ%ଧ  | ଦୟାକ# ଏJ .ଷୟ ପ�� .େଶଷ [ାନ େଦେବ  | େଲଖକମାେନ PହAେଲ 
)ଜ େଲଖାର ପ�Pର େହତୁ େସମାନ7 େଲଖା ପ�କାଶିତ େହାଇOବା ପୃ�ାମାନ7 ପ��ଛ. 
ଗଣମା[ମେର / ଇaରେନଟେର େଦଇ ପା#େବ  | 
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ସ�ାଦକୀୟ 
 ବଷ�ର େଶଷ ମାସ ଆଉ अdNନପେର ଏଇ ଧରଣୀେର ଉପCିତ େହବ ପୁଣି ଏକ 
ଇଂେରଜ ନବବଷ� ପୁଣିଥେର ହେଷ�ାଲe ାସେର ସମୟ େକମି� କଟିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହA 
ନବବଷ�ର अନ� ପବୂ�ରୁ ବଡ଼Nନ ପବ� ଆଉ ଶୀତୁଆ ପାଗେର ବଣେTfର ଆସର ଏJ 
Nନମାନ7ୁ କ#େଦବ ଆହୁ# ଉgବମୁଖର ପାବ�ଣପବ�ର .ଦାୟପେର ପେର ଧାନ अମଳ 
ସମୟେର ଶୀତଋତୁର ଆଗମନ ମନକୁ ଶୀହ%ଇ େଦଇOବା େବେଳ .ଗତ ବଷ�ମାନ7 
ତୁଳନାେର ଚ=ତ ବଷ� अd ଶୀତ अନୁଭୂ� େହଉOବାର अiେଯାଗ अେନକ କରX, 
ସjବତଃ ଏOପାଇଁ .ଗତବଷ�ର ଫାଈQନ୍ ଏବଂ ଚ=ତବଷ�ର ହୁଡ୍ ହୁଡ୍ ଦାୟୀ 
େହାଇପାରX 

 ଶୀତ ଆସିେଲ ସୁnା ମନର ଉେHଜନାକୁ େକେବ ତାହା अବଦମିତ କ# ରRପାେର 
ନାହA, େସJପ# ସାJତ�ବ�o अଗଣିତ େଲଖକ େଲRକା7 ଉgାହ, ଉ2ୀପନା ଓ 
ସହାୟତାକୁ ପାେଥୟ କ# ପୁଣିଥେର ଏକ ନବକେଳବରେର ଉପCିତ େହାଇp ଓଡ଼ିଶାର 
ପ�ଥମ ଏବଂ ଏକମାତ�  ମାସିକ ସାJତ� ଇ-ପ��କା ଆହ� ାନ Nନକୁ Nନ େଫସବୁକର 
ଆହ� ାନ ଗ�qପେର ସଦସ�7 ସଂଖ�ାେର ବୃnି ଏJ ପ��କାର ପାଠrୟ ସ�ୀକୃ�କୁ ଦଶ�ାଉp 
ଶୀତ Nନେର ଓଡ଼ିଶାର .iନs  େଗୗରବବହନକାରୀ ମtିର ଓ अuଳମାନ7େର ବାଷvକ 
ଉgବମାେନ ଆରj େହାଇp )କଟ अoତେର େକାଣାକ� ନୃେତ�ାgବ ସମାପନ 
େହାଇp ଏହାପେର ପେର अେନକ Cାନେର ସମରୂପ କାଯ��କ�ମମାନ ଆେୟାଜନ େହବ, 
ଏହା $ା% .ଲୁw େହବାର $ାରେଦଶେର ଆସି ପହuିOବା ଐ�ହ�କୁ ପୁଣି Mp अମyଜାନ 
ମି=ଯାଇପାେର ଏବଂ ପୁଣି Mp Nନ, ମାସ ବା ବଷ� େସ ସବୁ ଐ�ହ� ଆମ ଜନମାନସେର 
Cାନ ରRବା ଉେ2ଶ�େନଇ େହଉOବା ଏJ ସମୟ କାଯ��କ�ମ ବାz.କ ପ�ଶଂସ{ୟ 

 େସJପ# ସାJତ� େ|ତ� େର ମ[ ଏJ ସମୟେର %ଜ�ର .iନs  ସହର ମାନ7ର 
ନାଟକ ମେହାgବ, ସାJତ� ପାଠ�କ�ମ, ଆେ}ଚନାଚକ� , କ.ତା ପାେଠାgବ ଆNର 
ଆେୟାଜନ େହଉOବା ଖବର ଆେମ )�Nନ ଖବର କାଗଜରୁ ପାଇ ପଢ଼ିବା ପେର ସେ~ାଷ 
}ଗୁp େଯ ଆମTଷାକୁ ଆମ )ଜେ}କମାେନ ହତାଦର କରୁOବା ସେH�  . Mp ଉଦ�ମୀ, 
ସତ୍ ସାହାସୀ େଲଖକ େଲRକାମାେନ अଛX, େଯଉଁମାେନ ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ସାJତ�କୁ ନୂଆ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
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Nଗଦଶ�ନ େଦବାପାଇଁ ତ�ର େହାଇଛX  

 Tରତର ସ�ାଧୀନତା ପରବHv ସମୟେର TଷାiHିକ %ଜ�ମାନ ଗଠନ େହାଇO} 
ଏବଂ େସ ସବୁେର ପ�ଥମ O} ଓଡ଼ିଶା अଥଚ ଆf अବCା ଏମି� େହ}ଣି େଯ ଏJ ଭୂଇଁର 
ଦାୟାଦମାେନ अ� ଆନtର ସହ .ନା ଲ�ା ବା ସେ7ାଚେର କJପାରୁଛX, ‘େମାେତ 
ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିେଲR ଆେସ) କାରଣ PMରୀ କରୁOବା Cାନେର ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବ�ବହାର 
େହଉ) !!!’ ଆ�ଯ�� }େଗ େଯ ମାତ�  ଛअରୁ ସାତ ଘaା PMରୀ କରୁOବା Cାନେର 
ଓଡ଼ିଆର ବ�ବହାର ନାହA େବାQ ଚ.ଶି ଘaା କୁହାଯାଉOବା Tଷାଟିକୁ ତୁେମ େ}ପ 
କ#େଦବ ? ଓଡ଼ିଆ ଜାେଣ) କJବାେର ପୁଣି M େଗୗରବ ? ଇଂେରଜ Tଷାକୁ ଜାଣ, 
.$ାନ . ହୁअ, େସOେର ଆେମ . ଖୁସି େହବୁ, ଆମ Tଇ ଜେଣ ଇଂେର� Tଷାେର ଗ�� 
ରଚନା କେଲ ଆେମ . ଖୁଶି େହବୁ, M� ତା େବାQ ଓଡ଼ିଆTଷାକୁ ଭୁQଯିବ, ତାହା ଆେମ 
କଦାପି ବରଦାz କ#ବୁ ନାହA ହଁ ଆେମ . PMରୀଆ, ଆମ ଦwରେର . ଇଂେର� 
Tଷାର ବହୁଳ ବ�ବହାର ହୁଏ M� ଓଡ଼ିଆ Tଷା ଆମ ଘେର ବ�ବହାର ହୁଏ ପି}ମାେନ 
ଇଂେର� ମା[ମ �ୁଲେର ପଢୁଛX ପଢ଼�, M� ସମୟ ପାଇେଲ େସମାନ7ୁ ଆମ Tଷା ଓ 
Qପି ସହ ପ#ଚୟ କ%ଇେଦବାେର M �ନମଣ�ତା ? 

 Mp ବ�ୁ ସୁଦୂର Nଲe ୀ ସହରେର ଏଇମି� ଏକ अiଯାନ ଆରj କ#ଛX, 
ଛୁଟିNନ ମାନ7େର ଓଡ଼ିଆ Tଇଭଉଣୀ7ୁ ଓଡ଼ିଆ Tଷା ସହ ପ#�ତ କ%ଉଛX, 
େସମାନ7 ପ�େଚ�ାକୁ ଆେମ ଶତ ଧନ�ବାଦ େଦଉଛୁ, ଏJପ# ପ�େଚ�ା ପ�େତ�କ 
.�ିନs ାuଳେର अବଶ� େହବା ଉ�ତ େତେବ ଯାଇ ଆମ Tଷା ବuିବ, ଆମ ସାJତ� 
ବuିବ, ଆମ ଐ�ହ�ର ପ�ଶଂସା େହବ 

 �ଟଫ� ଭୁତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମି� ଗ�ାସ କ#p େଯ ପ��Nନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 
ଖବରକାଗଜ ଓଲଟାଇ} େବଳକୁ େକବଳ େସଇ ଏକା अଥ�ତH� , ସିେଶାର୍, ଏନ୍ ମାଟ୍� ଆଉ 
େକେତ କଣ ସବୁ େଦRବାକୁ ମିଳୁp େସଇ ସବୁ ସଂCା େ}କ7ୁ ଭଲ ଭୁଆଁ ବୁେଲଇ ଯାହା 
ସବୁ ଲୁଟିେନଇOେଲ ତାହା େଫ#ପାଇବା ଆଶାେର Mp ଆଶାୟୀ %ଜେନୖ�କ ଦଳ7 
ସମଥ�ନେର ଆେtାଳନମାନ ଚଳାଇଛX, अବଶ� Mଏ େକେତ ଟ7ା .)େଯାଗ କ#Oେଲ 
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ତାହାର ସଠିକ ଆକଳନ ବH�ମାନ ସୁnା େହାଇପା#) M� ଏJ ମାମ}େର अେନକ 
ମ�ୀ, ଯ�ୀ ବାରଦୁଆର ଶୁ�ିପି�ା େହେଲଣି Mଏ Mଏ ଏOେର अଛX, େଖାfବା େବେଳ 
ମନକୁ ଆସୁp, ମାମ}ଟା ଏେତ ଗୁରୁତର େଯ ଏେବ େଖାfବାକୁ ପଡ଼ିବ Mଏ Mଏ ଏOେର 
ନାହA େସ ଯା େହଉ, अଥ� .)େଯାଗ କ#ବା ପାଇଁ ସରକାର अେନକ େଯାଜନା କ#Oବା 
ସେH�  େଯଉଁ �ା{ବ��ିମାେନ )ଜ କ�ାଜvତ ଧନ େନଇ �ଟ୍ ଫ� ଆଉ अନ�ାନ� 
अଥ�ଲଗାଣକାରୀ ସଂCାେର .)େଯାଗ କ#Oେଲ, େସମାେନ ଏେବ କ�େର କାଳା�ପାତ 
କରୁଛX ଏଇ Mp Nନତେଳ ଖବରେର ବାହା#O} େଯ ଭଦ� କ fଲe ାେର ଏନ୍ ମାଟ� 
ନାମକ ଏକ ସଂCା ପ�ାୟ େକାଡ଼ିଏ େକାଟି ଟ7ା େନଇ %ତା%� ଉTନ୍  େଯେତେବେଳ ଏJ 
ସଂCା fଲe ାେର କାମ କରୁO} େସେତେବେଳ େକJ ଏହା .ରୁnେର Nେନ . अiେଯାଗ 
ଆଣିନOେଲ, ଏେବ େକମି� ସବୁ अସୁ.ଧା େହାଇଗ} ? fଲe ାେର କଣ େକJ . ବୁnି�. 
ନOେଲ ? େପାQସ ଆଉ अନୁଶାସନ .Tଗ କରୁO} କଣ ? ଆେମ େହଲୁ ଏମି� େଗାଟିଏ 
ଜା�, େଯଉଁ ଜା� ପାଇଁ େସଇଧାଡ଼ିକ କଥା ସଂପ(ୂ�Tବେର ଠିକ;  

 େମାେତ େଯେତ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମଁୁ େସଇ ଦରେପାଡ଼ା କାଠ 

 ଏେବ ମନ ଦୁଃଖ କେଲ ଆଉ େହବ କଣ ? ଯାହା ତ େହ}ଣି େହ}ଣି, ଏେବ 
अ~ତଃ େବଳଥାଉ ସାବଧାନ େହାଇଯାअ अନ�ମାେନ େଯଉଁମାେନ େ}ଭ ଆଶାେର ଏJ 
ସବୁ ସଂCାେର ଧନ .)େଯାଗ କରୁଛX େସମାନ7ୁ ସେଚତନ କ%अ ଠକ ସଂCାମାନ7 
.େ%ଧେର କାଯ��ାନୁ�ାନ କର  

 ପାହାX ପହରୁ ଘରୁ ବାହା#ଗେଲ ଭୂଇଁ ଉପେର ଏକ ପତଳା ଆzରଣ କୁହୁଡ଼ିର 
ଆଉ ଦୂର ପଯ��~ ଦୃ�ି ଯାଉନାହA ତଥାପି ଶଗଡ଼େର ଲଦା େହାଇ ଧାନ .�ା .�ା ବୁହା 
PQp ଧାନଖଳାକୁ ବଷ�କର ପ#ଶ�ମର ଫଳ ଏେବ ସୁନାପ# ହସୁp ଏJ ପ# ଏକ 
ସୁtର ସମୟେର ଆପଣମାନ7ୁ ଉପହାର େଦଉp, ଚ=ତ ମାସର ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା 

ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
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ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ(� )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପ�କାଶିତ 

6  

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର 

େଦାଷ କାହାର    ୭ 

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
ବାପା ଓ ମା    ୯ 

ସୁବଳ ମହାପାତ�  
ତୁମପାଇଁ Mp    ୧୪ 

ସ�ରୂପ କୁମାର ମଲe  
Tଗ�Yର େସ�ାତେର ତୁମ# ପରଶ ୧୫ 

ଶ�ୀସଯୂ��କା~ ଦାଶ 
ଦୁଇଟି |ୁଦ�  କ.ତା   ୧୭ 

अନୁପମ େବେହ% 
ପ�ଣୟର ସ� ��    ୧୮ 

ଜଗନs ାଥ %ୟ 

अସୀମ ବ�ନ    ୧୯ 

ଶ�ୀମ� ସ#ତା ପ�ା 

କୁଳା�ାର ବଚନ   ୨୫ 

ଡ: କୁଳା�ାର 

କଣ ଆଉ ରେହ ଏଇଠି   ୨୬ 

¡ପକ କୁମାର ବzି 

ମେନ अp ତ    ୨୮ 

ସମେରt�  ବ=ଆର ସିଂହ  

 

ଶୁଭ .ବାହ    ୩୦ 

अ|ୟ କୁମାର ଦାସ 
ତୁେମ - ଦୁଇଟି କ.ତା   ୩୧ 

କ. Tଗିରଥୀ େବେହ% 
ତୁେମ ଆଉ ମଁୁ    ୩୩ 

)ଳୀମା )େବNତା େବେହ% 
ମଁୁ, େସମାେନ ଓ ବାଦାମ େଦାକାନ ୩୪ 

अର.t ଆPଯ�� 
େକେଜ#ୱାଲ ଓ ସାଧୁତା  ୩୭ 

ସ�ରୂପ କୁମାର ମଲe  
ନାରୀ     ୩୮ 

ଗିରୀଶ ଚt�  ପ�ା 

 

ଏଥରର ସଂ�ରଣେରଏଥରର ସଂ�ରଣେର......  
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ଡା େଜ�ାତି 	ସାଦ ପନାୟକ 

ବିଗତ ୮ ତାରିଖ ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ�ର ତଖତପୁର ଜି�ା ଅ�ଗ�ତ େପ�ାରୀ ଗଁାେର ଏକ 

ମହିଳା ବ%�ାକରଣ ଅେ'ାପଚାର କାଯ��*ମେର ୮୩ ଜଣ ମହିଳା, ଅେ'ାପଚାର 

କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିେର ୧୩ ଜଣ ମହିଳା ଅେ'ାପଚାର ପେର ପେର ମୃତୁ�ବରଣ 

କରିଥିେଲ ଏହାର ତଦ� େହାଇନଥିବା େବେଳ ସରକାର 	ାଥମିକ ପଦେ4ପ ସ5ରୂପ 

ଅେ'ାପଚାର କରିଥିବା ଡା7ର,ୁ ଚାକିରୀରୁ ନିଲ8ିତ କରିଛ�ି ଏହି କାଯ��*ମର କିଛି 

ତଥ� : 

୧. ଏହି କାଯ��*ମ କରିଥିବା ଡା ଗୁ;ା,ୁ ଚଳିତ ବଷ�ର ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ�ର 

ମୁଖ�ମ@ୀ ରମଣ ସିଂହ ୫୦,୦୦୦ ଲାପାେରାେDାପିକ୍ ସଜ�ରୀ କରିଥିବା େହତୁ ସFାନିତ 

କରିଥିେଲ  

୨. ମୃତା େକୗଣସି ମହିଳା, େପାHମେଟ�ମ ୍ ରିେପାଟ�େର ଅେ'ାପଚାରେର ତୃଟି େହାଇଥିବା 

କଥା କୁହାଯାଇନାହJ 

୩. ଯଦି ଅେ'ାପଚାରେର େକୗଣସି ତୃଟି ହୁଏ େତେବ ମଧ� େରାଗୀ ୪୮ ଘNାପୂବ�ରୁ 

ମୃତୁ�ବରଣ କରିବା ଅତ�� ବିରଳ ଚିକିOା 	ଣାଳୀେର ତୃଟି ରହିେଲ ତାହା ଆମ ତ�P େର 

ବ�ାପୀ ପଚିଯାଇ େରାଗୀ ମୃତୁ�ବରଣ କରିପାେର, କି�P  ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପାଇ ଁଅନୁ�ନ ଦୁଇ 

ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାେର 

୪. କିଛି ଅନଭିR ବ�7ିମାେନ କହୁଛ�ି େଯ ଅେ'ାପଚାର ସମୟେର ଶରୀର ଭିତରର 

େକୗଣସି ଗୁରୁST ପୂU� ଅVକୁ ଆଘାତ ବାଜି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାେର େଯଉଁମାେନ 

ଜାଣିନାହା�ି େସମାନ, ଅବଗତି ପାଇଁ ଜଣାଇେଦଉଛି େଯ ଲାପାେରାେDାପିକ୍ 

ଅେ'ାପଚାରେର ଅଭ��ରୀଣ ଆଘାତ 	ାୟତଃ ହୁଏ ନାହJ, ଆଉ ଯଦି ବି େହାଇଥାଏ, 

ତା—େହେଲ ଏେତ ସଂଖ�କ େରାଗୀ, େ4Zେର ସମାନ ଆଘାତ େହବା ଅସ[ବ 

୫. େକୗଣସି 	କାରର େମଡ଼ିକାଲ୍ ଚିକିOାପେର ଯଦି େରାଗୀର ମୃତୁ� ତୁର� େହାଇଯାଏ, 

ତାେହେଲ ଏହାର ଏକ ମାZ କାରଣ ଔଷଧୀୟ ଅସୁବିଧା ହJ େହାଇପାେର େଯଉଁ ସବୁ 

ମହିଳାମାେନ ମୃତୁ�ବରଣ କେଲ ସ[ବତଃ େସମାନ,ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧର େକୗଣସି 

େଦାଷ କାହାର େଦାଷ କାହାର !!!!!!  

ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ 
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ରାସାୟନିକ 	*ିୟା େହତୁ ମୃତୁ� େହାଇଥିବା କଥା ବିେଷଶRମାେନ ମତ େଦଇଛ�ି 

ସୂଚନାେଯାଗ� େଯ ଏହି କାଯ��*ମେର ବ�ବହାର େହାଇଥିବା ଔଷଧ ସବୁ, ଜେନୖକ ମ@ୀ, 

ଜାମାତ, ଦ5ାରା େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ େସ ସବୁ ଔଷଧ େଜେନରିକ ଔଷଧ ଥିଲା, 

ଯାହା େଯଉ ଁକ^ାନୀରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତା—ର ନଁା େକହି ଜାଣ�ିନାହJ େଜେନରିକ୍ ଔଷଧର 

ବ�ବହାରକୁ େ	ାOାହନ କରୁଥିବା ଅମିର ଖାନ୍ ବS�ମାନ ଏହି ଘଟଣା ପେର କଣ ମ�ବ� 

େଦଉଛ�ି ତାହା େଦଖିବାକୁ ରହିଲା େଯେହତୁ ଔଷଧ େଯାଗାଣ ବ�ବ_ାେର ଥିବା ବ�7ି 

ମ@ୀ, ଜାମାତା, େତଣୁ ଔଷଧର ମାନ ନି �̀ାରଣ କରିବା ଏବଂ ପରୀ4ାନିରୀ4ା ସମୟେର 

ରିେପାଟ�କୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାେର  

୬. କିଛି ବ�7ି ଅଭିେଯାଗ କର�ି େଯ ଜେଣ ଚିକିOକ ଦିନେର ସବ�ାଧିକ ୧୦ଟି ବ%�ାକରଣ 

ଅେ'ାପଚାର କରିପାରିବ େସମାନ, ଅବଗତି ପାଇଁ ଜଣାଇ େଦଉଛି, େଯ 

ଲାପାେରାେDାପିକ୍ 	ଣାଳୀେର ଜେଣ ଚିକିOକ ଅଗଣିତ ବ%�ାକରଣ କରିପାେର ଏବଂ 

ଭାରତେର ମହିଳା ବ%�ାକରଣକୁ 	ାଧାନ� ଦିଆଯାଇ 	ତିବଷ� ଅଗଣିତ ବ%�ାକରଣ ଶିବିର 

ମାନ ଆେୟାଜନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଚିକିOକମାେନ ଅଗଣିତ ମହିଳା, ବ%�ାକରଣ କର�ି 

ଏଥିପାଇଁ େକୗଣସି ସୂଚନା ସରକାରୀ ଭାବେର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, େଯେହତୁ ଏହି କାଯ��*ମ 

େହଉଥିବା େବେଳ ଜି�ା ଚିକିOାଧିକାରୀ ସେମତ, ଜି�ାପାଳ, େଗାaୀ ସ5ା_�େକb ଅଧିକାରୀ, 

ସେମତ ଅେନକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉପ_ିତ ଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ନିcୟ ଭାେବ ଏହା 

ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ମାନ, ସଂଖ�ା ଅଧିକ ଥିବା େବେଳ ଚିକିOକ 

େକବଳ ଜେଣ ଥିେଲ, ତା େହେଲ ଶିବିରକୁ ବd କରିଦିଆଗଲା ନାହJ କାହJକି ? 

ଉପେରା7 ସମf ତଥ�କୁ ପଢ଼ିବାପେର ଯାହା hH ଭାବେର ଜଣାପେଡ଼ ତାହା େହଉଛି, ଏହି 

ସମf ଘଟଣାେର ଡା7ର,ୁ ଅଭିଯୁ7 କରି ଉପ_ାପନ କରି ସମେf ନିଜ େଦାଷ େକବଳ 

ଡା7ର, ମୁ�େର ଲଦିେଦବାପାଇଁ ଚାହା�ି େଯେତେବେଳ ଏହା hH େଯ ଏଥିେର ଡା7ର, 

େକୗଣସି ତୃଟି ଥିବାପରି ଲ4ଣ ଘଟଣାପରବS�ୀ ତଦ�ରୁ ଜଣାପଡ଼ିନାହJ 

ଘଟଣାର ଗ[ୀରତାକୁ େଦଖିବାପେର ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେର ଡା7ର,ୁ ବରଖାf 

କରିବା ସ^ୂU� ଭାବେର ଅନୁଚିତ ଥିଲା ଏହି ପରି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାପେର େକୗଣସି ଡା7ର 

ଚିକିOା କରିବାକୁ କାହJକି ଇiା 	କଟ କରିବ ? 

  



ନବମ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା 
ଡିେସ�ର ୨୦୧୪ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ(� )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପ�କାଶିତ 

9  

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର 

ଡା�ର अ.ନାଶ୍ %ଉ�୍ ସା# )ଜ େକ.ନ୍ େର ବସିଥାX  ହଠାତ୍ େଫାନ୍ #ଂଗ୍ େହ} 
ଡା�ର अ.ନାଶ୍ େଫାନ୍ େଦR --- ମାମା ? ଏେବ ?  ଡା�ର अ.ନାଶ୍ େଫାନ୍ 
ଉଠାଇେଲ 
अ.ନାଶ୍ :- ହଁ ମାମା , କଣ େହ} ? 
ଜେଣ ମJଳା କାtି କାtି େସ ପଟରୁ କହୁଥାX :- ହଁ Tଇନା , ବାପା,ମା7ର ଗାଡ଼ି ଧ§ା 
େହାଇ ଯାଇp ଜଳ୍ N ଆସ  
अ.ନାଶ୍ :- Mଏ କୁ) ? କଣ େହାଇp ? େକମି� େହ}? 
କୁ) (अ.ନାଶର ଭଉଣୀ ) :- ହଁ , ବାପାମା’7 ଗାଡ଼ି ଧ§ା େହାଇ ଯାଇp େସମାେନ ଏେବ 
ହ¨ିଟାଲେର ମଁୁ ଖବର ପାଇ M ଏେବ ଆସିM ପହuିQ ଇଏ . ଆସିଛX ଆେମ 
ହ¨ିଟାଲେର अଛୁ ତୁ ଜଳ୍ N ଆ               
अ.ନାଶ୍ :- େକମି� େହ} Mp ଜାଣିଚୁ? ତୁ ବ�z ହ ନା ମଁୁ ଏେବ ଫe ାଇଟେର ଟିେକଟ୍ 
କ# ବାହାରୁ�        
କୁ) :- ବାପାମା ସୁNwା ମାଉସୀ7 ଘରୁ ଡିନର୍ ସା#M େଫରୁOେଲ ବାଟେର ଏ©ିେଡ଼a୍ 
େହଇଗ}   
अ.ନାଶ୍ :- ହଉ ହଉ, ତୁ ଜମାରୁ ବ�z ହ ନା ମଁୁ ୨-୪ ଘaାେର ଯାଇ M ପହuୁp  
କୁ)ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ସୁNwା ମାଉସୀ ହ¨ିଟାଲେର ପହuିେଲ Mp ସମୟ ପେର ଡା 
अ.ନାଶ . ପହuିେଲ ଡା अ.ନାଶ ଯାଇ ଡା�ର ମାନ7ସହ କଥା େହଉଥାX  
ଡା�ର:- ଡା अ.ନାଶ େପେସa୍  ଦୁଇ ଜଣକ ପାଇଁ ର� ଦରକାର          
अ.ନାଶ୍ :- ଠିକ୍ अp, ବeଡ଼ବ�ା7ରୁ ର� ମି=ପା#ବ ତ?   
ଡା�ର:- ହଁ, M� ଯN ନ ମି=} େତେବ ଆପଣ7ୁ ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏହା )ତା~ 
ଜରୂରୀ 
ଡା अ.ନାଶ ର� ଆଣିବାପାଇଁ Pକର ମକ%କୁ ଡ� ାଇଭର ସହ ପଠାଇେଲ 
କୁ):- କଣ େହ} Tଇ ? ବାପାମା’ ଭଲ अଛX ତ ? 
ଡା अ.ନାଶ :- ହଁ, M� ର� ଦରକାର ଯN ବeଡ଼ବ�ା7େର ନ ମିେଳ, େତେବ ଆମକୁ 
ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 
କୁ):- ଆେମ . ତ େଦଇ ପା#ବା ? 
ଡା अ.ନାଶ :- ଆେର ହଁ ତ ? Pଲ .. 
अ.ନାଶ ଆଉ କୁ) ର� ପ#|ା କ#ବାକୁ ଗେଲ M� Tଇ ଓ ଭଉଣୀ7 ର�, 
ବାପାମା’7 କାହା ସହ . େମଳ ଖାଇ} ନାହA  

ବାପା ଓ ମାବାପା ଓ ମା......  

ସୁବଳ ମହାପାତ�  



ନବମ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା 
ଡିେସ�ର ୨୦୧୪ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ(� )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପ�କାଶିତ 

10  

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର 

ଡା�ର:- ଡା अ.ନାଶ ର� ଆସିଗ}? 
ଡା अ.ନାଶ :- ହଁ ଡ଼ା�ର ମକ% ର� େନଇ M ଆସୁp      
Mp ସମୟ ପେର ମକ% ର� ଆଣିM ପହuି} ଆଉ ବାପା ମା’7ୁ ର� Nଆଗ}  
କୁ) ଓ अ.ନାଶ ରୁମ୍ ବାହାେର ବସିଥାX ହଠାତ ଡା अ.ନାଶ7ର ମେନପଡ଼ି} େଯ କୁ) 
ଓ ତା7ର, କାହାର . ର� ବାପାମା’7 ସହ ମିଶି} ନାହA   
अ.ନାଶ :- ଆ�ା କୁ), େମା ର� M େତା ର�, ବାପାମା’7 ସହ ମିଶି} ନାହA କାହAM ? 
କୁ):- ମଁୁ େକମି� ଜାଣି. ? ତୁ ପ% ଡା�ର, ତୁ ଜାଣିOବୁ  
ଡା�ର ଆଉ ନସ୍� अପେରସନ୍ Oଏଟରରୁ ବାହା#େଲ   
अ.ନାଶ୍ :- ଡା�ର ?? 
ଡା�ର:- ଦୁଇ ଜଣଯାକ େପେସa ଭଲअଛX, M� ଆମକୁ ୪୮ ଘaା ସମୟ ଦରକାର 
ତା’ପେର Mp अସୁ.ଧା ନାହA  
अ.ନାଶ୍ :- ଧନ�ବାଦ୍ ଡା�ର 
%�େର ସୁNwା ମାଉସୀ ଓ କୁ) ହ¨ିଟାଲେର ରJେଲ अ.ନାଶ ଆଉ କୁ)ର ପ�, 
ଘରକୁ ଆସିେଲ अ.ନାଶ େସାଫାେର ବସି T.ବାକୁ }ଗିେଲ  
अସjବ!!, େମଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ ସ ଭୁଲ ନ େହାଇପାେର ବାପାମା’7 ର� େକମି� ଆମ 
ର� ସହ ମିଶିବ) ? ଆେମ କଣ ତା’7 ଛୁଆ ନୁହଁ ? େସମାେନ କଣ ଆମକୁ େକଉଁଠୁ େନଇ 
M ଆସିଛX ? ଡା अ.ନାଶ7 ମୁ� ଖ%ପ େହାଇଯାଉO} େସ Mp T. ପାରୁ ନOେଲ 
କୁ)ର ପ� :- Tଇ, ଆସ� Mp ଖାଇେନେବ ମଁୁ େହାେଟଲରୁ ଖାଇବା େନଇ ଆସିp 
କୁ) ଆଉ ମାଉସୀ7 ପାଇଁ . ମକ% ହାତେର ଖାଇବା ପେଠଇ େଦଇp   
अ.ନାଶ :- ଆ�ା କJଲ, ଏହା କଣ ସjବ ? ଆମ N’ଜଣ7 ର� େସମାନ7 ସହ େକମି� 
ସମାନ େହବନାହA ? ତା’ମାେନ କଣ अେମ N ଜଣ ଯାକ ତା7 ସ~ାନ ନୁେହଁ ?  
କୁ)ର ପ� :- ଆପଣ ଏେବ େସକଥା �~ା କର� ନାହA େସମାେନ ଭଲ େହ} ପେର, 
େସମାନ7ୁ ପP#େବ  
अ.ନାଶ :- ନଁା, େମାେତ ଏେବ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ Mp େଗାେଟ ତ अp ୟା iତେର 
अ.ନାଶ କାର ଧ# ହ¨ିଟାଲକୁ ବାହା# ଗେଲ ...  
ହ¨ିଟାଲ ....କୁ) ଓ ସୁNwା ମାଉସୀ ହ¨ିଟାଲେର ବସିଥାX ମକ% ଖାଇବା ଧ# 
ପହuି} 
ମକ% :- ମାଉସୀ, କୁ) अପା, ଆସ ଖାଇନବ ମଁୁ ବାଢ଼ି େଦଉp   
ସୁNwା :- ନଁା, େମାେତ େTକ ନାହA                                                                           

  



ନବମ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା 
ଡିେସ�ର ୨୦୧୪ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ(� )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପ�କାଶିତ 

11  

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର 

ହଠାତ୍ अ.ନାଶକୁ ହ¨ିଟାଲେର େଦR , 
କୁ) :- Tଇ, କଣ େହ} ? ତୁ କଣ ଘରକୁ ଯାଇନୁ ? 
अ.ନାଶ :- ହଁ ଯାଇOQ, M� େଫ# ଆସିQ I  
କୁ) :- କଣ ପାଇଁ, କଣ େହ}? 
अ.ନାଶ :- କୁ), େତା ର� M େମା ର�, ମା M ବାପା କାହା ସହ . େମଳ ଖାଉ) 
କାହAM ? ଆେମ କଣ େସମାନ7 ପି} ନୁହଁ ? େସମାେନ କଣ ଆମକୁ େକଉଁଠୁ େନଇ M 
ଆସିଛX ? ଆେମ କଣ अନାଥ ?  
ସୁNwା :- ନଁା, ତେମ ମାେନ अନାଥ ନୁହଁ ତେମ ମାେନ ତା7 ପୁअ ଝିअ ତା7 �ବନ 
अ.ନାଶ :- अସjବ ମାଉସୀ େତେବ ର� କାହAM ମିଶୁ) ? େସମାେନ )�ୟ ଠକ 
େମଡ଼ିକାଲ  ସାଇନ୍ ସ େକେବ. ଭୁଲ େହାଇ ନପାେର େସମାେନ ଆମକୁ Mp ଲୁPଇଛX 
ଆମ ବାପାମା’7 ପାଖରୁ ଦୂେରଇ ରRଛX ଆେମ େସ ମାନ7ୁ |ମା କ# ପା#ବୁ) 
େସମାେନ ଠକ !! ଠକ !! ଠକ !! 
ସୁNwା :- ହଁ େସମାେନ ଠକ M� )େଜ )ଜକୁ ଠMଛX ତୁମ ମାନ7ୁ ନୁହଁ ମଁୁ 
େସମାନ7ୁ େସେବଠୁ ଜାଣିp, େଯେବ େସମାେନ ପଢ଼ାସା# M PMରୀ େଖାfବାକୁ Nଲୀ 
ଆସିOେଲ େତା ମା ଆଉ େମାର େଦଖା େଗାେଟ େକା�ଂ େସaରର ଆେମ ଏକାଠି 
େକା�ଂ େନଉOଲୁ MpNନ ପେର ମଁୁ ଜାଣିQ େଯ େତା ମା େଗାେଟ ପି}କୁ ଭଲ ପାଏ 
ତାପେର Mp Nନ ପେର େତା ବାପା7 ସହ େଦଖା େହ} େସେବଠୁ ଆେମ ସମେz ସା� 
େହଇ M अଛୁ େସଠାେର Nନ ଗୁଡ଼ା େକମି� .� ଯାଉOେଲ ଜଣା ପଡ଼ୁନO} 
େସେତେବେଳ ଆେମ ସା�ମାେନ ଜାଣିଲୁ େଯ େତା ମା ଆଉ ବାପା େଟ େବଳୁ N ଜଣ N 
ଜଣ7ୁ ଭଲପାଆX  
Mp Nନ ପେର େତା ମା7ୁ PMରୀ ମି=ଗ} Nଲe ୀେର ଆଉ MpNନ ପେର େତା ବାପା7ୁ 
PMରୀ ମି=} ଧାମ%େର େତା ବାପା ଆଉ ମା’ अଲଗା େହାଇଗେଲ M� େକେବ. ଦୁଇ 
ଜଣକ iତେର ଭଲ ପାଇବା କମ େହାଇ) Nଲe ୀେର ରJ େତା ମା ତା7 ଘରେ}କ7ୁ 
ଆଉ େତା ବାପା ତା7 ଘରେ}କ7ୁ ସାହାଯ� କରୁOେଲ MpNନ ପେର େସମାେନ )®� 
େନେଲ େସମାେନ ବାହା େହେବ) M� ଏକାଠି ରJେବ େଯେତେବେଳ ଦୁଇଜଣ7 ଗଁା 
େ}କ ଏମାନ7 ବାହାଘରକୁ .େ%ଧ କେଲ ତେମମାେନ ଜାଣିନ, େସମାେନ ଆf ଯାଏ 
ବାହା େହାଇ ନାହାX ତ ତୁେମମାେନ େକମି� ଜନ�  େହବ ଆଉ ତମ ମାନ7 ସହ 
େସମାନ7 ର� େକମି� ମିଶିବ ? 
अ.ନାଶ ଓ କୁ) ଏକସ�ରେର :-  କଣ? େସମାେନ ବାହା େହାଇ ନାହାX? 
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अ.ନାଶ :- େତେବ ଦା� ଘେର େଯଉଁ େଫାେଟାଟା अp େସ କାହାର ? 
ସୁNwା :- େସଟା େସମି� କ%ଯାଇp  ତୁେମ ମାେନ େକେବ T.ବନାହA େଯ େସମାେନ 
ବାହା େହାଇନାହାX  
କୁ) :- ଆଉ ଆେମ? 
ସୁNwା :- ଏକଥା େସମାେନ ତମକୁ ଜଣାଇ ନାହାX ଆf େସମାନ7ୁ ଠକ େବାQ କJ} 
ପେର ମଁୁ ସJ ପା#Q ନାହA େସOପାଇଁ କJେଦQ  
अ.ନାଶ :-  ମାଉସୀ ଆେମ କାହାର ପୁअ ଝିअ ? ଦୟା କ# ଆମକୁ କୁହ I 
ସୁNwା:- ତେମମାେନ ? ମଁୁ ସବୁେବେଳ େସମାନ7ୁ କେହ େଯ ‘ତୁେମ ତ ଏକାଠି ରJଲ 
ବାହା ନେହେଲ ନାହA େଗାେଟ ଛୁଆ ଜନ�  କର’ ,M� େସମାେନ ସବୁେବେଳ େମା କଥାକୁ 
ଟା= NअX େସେତେବେଳ ମଁୁ େଚନs ାଇେର PMରୀ କରୁଥାଏ େସମାେନ େମା ପାଖକୁ 
ବୁQବାକୁ ଆସିଥାX ତା’ପେର ଆେମ ସବୁ େକରଳ ବୁQବାକୁ ଗଲୁ େତା ବାପା ମା ସକାଳୁ 
ପ�ାତଃଭ� ମଣେର ଯାଇଥାX େସମାେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େହାେଟଲରୁ ବାହା# ଗେଲ 
ବାଟେର ହ¨ିଟାଲ ପେଡ଼ ହ¨ିଟାଲ୍ ବାହାେର େଗାେଟ ଦୁଇ ମାସର ପି} ତା ମ} ମା 
ପାଖେର ପଡ଼ି କାtୁଥାଏ ସବୁ େ}କ େଦଖୁଥାX M� େକJ Mp କରୁନଥାX ଏମାେନ 
ବୁQ M େଫ#} େବଳକୁ ଏଇ ଘଟଣା େଦRେଲ ଓ ଆଖ ପାଖ େ}କ7ୁ ପP# M ଜାଣିେଲ 
େଯ, େସ ମJଳା େଗାେଟ ପାଗ= ବରେଷ, େଦଢ ବଷ� ପବୂ�ରୁ େସ ଏଠାେର ବୁ}ବୁQ 
କରୁO} Mp अସାମାfକ ଯୁବକ7 ଦୁ¯ମ�ର ଶୀକାର େହବାପେର େସ କୁଆେଡ଼ PQଗ} 
ଆଉ ଏେବ �) ମାସ ପୁବ�ରୁ ଏଠିM ଆସିO} Mp Nନ ପବୂ�ରୁ ହ¨ିଟାଲେର େଗାେଟ 
ପୁअ ଜନ�  କ} MpNନ ଏଠି େସଠି ବୁQବା ପେର  ଖାଇବା ଓ ଔଷଧ ନପାଇ ଆf 
ସକାେଳ ମ#ଗ} େତା ବାପା ଆଉ ମା ପାଗ=ର ଦାହ ସଂ�ାର ସା# ସଂ[ାେର େଫ#େଲ 
ଓ େତାେତ େମା ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ େଦଇ କJେଲ, ‘ଇଏ ଆମ ପୁअ ସବୁେବେଳ କହୁOଲୁ ନା 
-ଛୁଆ ଜନ�  କର େବାQ’  
ସୁNwା Mp ସମୟ ଚୁପ୍ ରJେଲ କୁ) ଆRରୁ ଲୁହ େପାp ପP#} ଆଉ ମଁୁ ? 
ସୁNwା :- େତା ବାପା େଯଉଁ କ&ା{େର PMରୀ କରୁOେଲ, େସଠାରୁ ଘର ବାର Mେ}ମିଟର 
ଦୁର େସ ସବୁNନ ୧୦ଟା େର ଯାଇ ୭.୩୦େର ଘରକୁ ଆସX େସNନ ବହୁତ କାମ 
ଥାଏ ତା7ର େଫ#ବାେର .ଳ� େହ} Mp କାମ ସା# M ଆସିବାକୁ O} ବାଟେର 
େଗାେଟ )ଟିଆ ଯାଗା ପେଡ଼ େସ ତରତରେର ଆସୁ ଆସୁ େଗାେଟ କअଁଳ ଛୁଆର କାt 
ଶୁi} େତା ବାପା ଗାଡ଼ିରR ଆଗକୁ ଗେଲ େମାବାଇଲ }ଇଟେର େଦRବା େବଳକୁ 
େଗାେଟ କअଁଳ ଛୁଆ େଗାେଟ pଡ଼ା Pଦର େଘାଡ଼ି େହାଇp ଆଉ ତା P#ପେଟ ପି&ୁଡ଼ି େବଢ଼ି 
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ଗେଲଣି େସ %ହାଧ# କାtୁଥାଏ େତା ବାପା ତାକୁ େକାଳକୁ େନଇ େବାତଲରୁ ପାଣି 
ପିଆଇେଲ ଓ Mp ସମୟ अେପ|ା କେଲ अଧଘaା ଯାଏଁ େକJ ନ ଆସିବାରୁ େସ ପି}କୁ 
େନଇ ଘରକୁ ଆସିେଲ ଆଉ େତା ମା’ . ତାକୁ େଦR ବହୁତ ଖୁସି େଗାେଟ ପୁअ O} 
ଏେବ େଗାେଟ ଝିअ ଆସିଗ} େମାେତ େଫାନ୍ କ# ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କJେଲ ଆେମ ବାହା 
ନେହଲୁ ନାହA M� ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପି}7ର ବାପାମା ଏେବ କହ କଣ କହୁଛୁ ? ମଁୁ େସNନ 
େସମାନ7ୁ Mp କJ ପା# ନOQ େସମାନ7 ତ�ାଗ ଆଗେର ମୁ� ନୁଆଇଁ େଦଇOQ  
अ.ନାଶ :- M� ମାଉସୀ, େସମାେନ ବାହା କଣ ପାଇଁ େହଇନOେଲ ? 
ସୁNwା ପୁଣି କJବାକୁ ଆରj କେଲ େତା ବାପା ଆଉ ମା .ଷୟେର େତା ମା’ର ଘର 
େ}କ ସମେz ଜାଣିOେଲ M� େତା ବାପା ତା7 ଘେର Mp ଜଣାଇ ନOେଲ େସ 
अେପ|ା କ#Oେଲ େଯ ସମୟ ଆସିେଲ କJେବ କାରଣ େତା ମା ଆଉ ବାପା7ର ଜା� 
अଲଗା େତା ବାପା େଗୗଡ଼ ଆଉ ମା କୁjାର େସମାେନ େଗାେଟ ଗଁାର ଗଁା େ}କ 
େସମାନ7 ବାହାଘରକୁ .େ%ଧ କ#େବ ଏ .ଷୟକୁ େନଇ M େସ ଗଁାେର अଶାX Pହୁଁ ନ 
Oେଲ MpNନ ପେର େତା ବାପା ତା7 ଘେର ଏକଥା କJେଲ M� େତା ମାବାପା7ର 
ଘର େ}କ ଏହାକୁ .େ%ଧ କେଲ େସମାେନ ବାହାଘର ପାଇଁ अନୁମ� େଦେଲ ନାହA 
ଗଁାେର . ଏଇ .ଷୟକୁ େନଇ ବହୁତ ପାଟିତୁ� େହ} ଆଉ ଗଁା ବା} ମନା କେଲ ଏମାନ7ୁ 
ଗଁାକୁ ଆସିବାକୁ ଘରେ}କ . ବାହାଘର ପାଇଁ अନୁମ� େଦେଲନାହA େସଇଠାରୁ େତା 
ବାପା )®� େନେଲ େଯ ଯN ବାହା େହେବ, େତେବ େତା ମା’କୁ ଆଉ ବାପାମା7 अନୁମ� 
ମି=େଲ ନେହେଲ େତା େଜେଜବାପା, େଜେଜମା ଆଉ अଜା, ଆଇ ବuିOବା ଯାଏଁ ବାହା 
େହେବ ନାହA େତା ମା’. ଏଇ କଥାକୁ ମା)େନ} ଆଉ େସମାେନ ଆf ଯାଏ ବାହା 
େହଇ ନାହାX ଏପ#M େତା େଜେଜବାପା, େଜେଜମା ଆଉ अଜାଆଇ ସମେz PQଗ} 
ପେର . ଆଉ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣ7ୁ ପାଇ} ପେର େସମାେନ ସବୁ ଭୁQ ଗେଲ େତା ବାପାମା 
ସବୁେବେଳ PହୁଁOେଲ େତାେତ ଡା�ର କ#ବା ପାଇଁ କାରଣ େତା )ଜ ମା (ପାଗ=)ର ମୃତୁ� 
ଖ%ପ ଖାଇବା ଆଉ ଔଷଧ अTବରୁ େହାଇO} 
ସୁNwା ଏ�M କJ ଚୁପ୍ ରJେଲ ଆଉ �) ଜଣ ଯାକ, େକJ କାହାକୁ Mp ନକJ 
)ରବେର ଲୁହ େପାଛୁOେଲ  
�) ମାସ ପେର... 
ଘର ଆଗେର େଲଖା O} ‘ବାପା ସJତ ମାମା’ର ବାହାଘର 
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ତୁେମ ଅଟ  ଏକ ମରୁ ମରିଚିକା, 

ତମ ବିନା ବjିଛି ମଁୁ ଏକା ଏକା, 

ତମ ଆେଗ ଜୀବନ ଲାେଗ ଫିକା, 

ମେନ ପେଡ ଆମ 	ଥମ େଦଖା, 

ତେମ ଚାଲିଗଲ ତମ ରାଇଜକୁ, 

ଚାହJଆଛି ତମ େଫରିବା ବାଟକୁ, 

ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତି ଚାଲିଅଛି, 

ତମ କଥା ଆଜି  ଅତିତ େହାଇଛି, 

ଭାେବ େଯେବ ତୁମ କଥା ନିେରାଳାେର, 

ଛାତି େମାର ଜଳିଯାେୟ ଯ@ଣାେର, 

ବd କେର ମଁୁ ପୀଡ଼ାଦାୟୀ ଅତୀତ, 

ଏଇ ତ ଅେଟ େମା ଜୀବନର ଗୀତ.................. 

ତୁମ ପାଇଁ କଛିତୁମ ପାଇଁ କଛି......  

ସ�ରୂପ କୁମାର ମଲe  
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P#ଆେଡ ଶୀତର ଲହରୀ 
ସବୁବଷ� ପ# କାHvକ ପ(ୂ�ମୀ  
Mp Mp ସ� �� Mp अନୁଭୁ� 
ତୁେମ ଆଉ ତୁମ ହାତ �ଆ# 
କଦଳୀ ପାଖୁଡାର  ଡ�ା ... 
ଆf ତୁେମ T# ମେନ ପଡୁଛ 
ଉେଠଇବା  ବାହାନାେର 
େମା ହୃଦୟର ଚୀର କtରରୁ 
ପୁଣି େସJ ପୁରୁଣା |ତକୁ ଉଖାରୁଛ 
ବାzବେର ନ-େହେଲ. 
ସ�ପsେର େଭଟୁଛ ... 
ସାଥୀ ତୁେମ ଆଉ ତୁମ अପରୁପ 
ସୁtର ଆଉ ତାଠୁ ସୁtର 
ସୁtର ତୁମ ହାତର ¨ଶ� 
T�ିଯାଏ )ଦ ... 
ହାତ ଧ# େନଇଯାअ ତୁେମ 
େମା .ଦ± अନୁଭବ ତୁମ ପରଶେର 
ଆମ ଗଁା ନ¡ ପଠା ଧାେର 
ଭେସଇବା ପାଇଁ ଡ�ା ବାହାନାେର 
ତୁେମ ପୁଣ� କର M ନାହA ଜାେଣନା 
ମଁୁ M� ପୁଣ� କେର େଦR ତୁମ 
अଧ� ନଗs ନାରୀର ପ��ମା ... 
ନୁଆ ଜହs  ପ# ଝଟକୁଥାअ ତୁେମ 
େମା ମନେର ଆ7ୁଥାअ ନୁଆ �ତ� ପଟ 
ତୁମ Tବଭଂଗୀ ଆଉ ଆRର ଇଂଗିତ 

ଦଗ�ବୀର େ ାତେରଦଗ�ବୀର େ ାତେର......  

ଶ�ୀସଯୂ��କା~ ଦାଶ 
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ସାଇ� ରRp ତୁମ अଲ|େର 
େମା ସHାକୁ କ# Tବମୟ 
Tବେର ମଁୁ ଭସଉp ତୁମ ପାଇଁ 
ଆfର ଏ ଡ�ାେର ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ 
କାେଳ ତୁମ ପାେଖ ପହେuଇ େଦବ 
ତୁମ େଦହ େଧାଉOବା �ର ନ¡ େସ�ାତ 
େମା ପାେଖ ଆf େବାହୁOବା 
Tଗ�Yର େସ�ାତ ... 
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ଭୁଲି େହଉନି 
ଅେନକ କଥା େମା ମେନ ରହିଗଲା,  

କହି େହଲାନି  
େସ େମା ଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା,  

ଆଉ େଫରିଲାନି  
       େସ େଦଇଥିବା େଗାଲାପ ଫୁଲଟି ମଉଳିଗଲାଣି, 

ଫିVି େହଉନି  
େସ କହିଥିବା 	ତିଟି କଥା ମେନ ପଡୁଛି,  
      ଭୁଲି େହଉନି  
େସ େଦଇଥିବା 	ତିଟି ଚିଠି ଏେବ ବି ପାଖେର ଅଛି,  

ଚିରି େହଉନି  
ରହି ଯାଇଛି େମା ହୃଦୟେର ତା—କୁ, 

କାଢି େହଉନି  
େଯେତ େଚHା କେଲ ବି େସ ମେନ ପଡୁଛି,  

ଭୁଲି େହଉନି   
 

ଏ େ	ମ 
ଲୁହ େହାଇ ଆଖିରୁ ଝେର ଏ େ	ମ,  

ଯଦି େକେବ ହୁଏ ଛଳନା  
ହସ େହାଇ ପୁଣି ଓଠରୁ ଝେର,  

ଯଦି ଇଏ ହୁଏ ଭାବନା  ୧ 
ତନୁମେନ େଖଳାଏ ଶିହରଣ,  

ଯଦି େକେବ ହୁଏ ମଳୟ ପବନ  
ମନେର ଉନqାଦ ଭରିଦିଏ ଇଏ,  

ଯଦି େକେବ ହୁଏ ପୁେନଇଁ ଜr  ୨ 
ନିଆଁ େହାଇ ପୁଣି ଜାଳି ମାରିଦିଏ,  

ଯଦି େକେବ ହୁଏ 	ତାରଣା  
ଲାଜେର ମଁୁହ େପାତି େହାଇଯାଏ,  

ଯଦି େକହି କେର ତା—କୁ ସାମsା  ୩ 

ଦୁଇଟି "ୁ# କବିତାଦୁଇଟି "ୁ# କବିତା  

अନୁପମ େବେହ% 
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ତୁେମ ଆସି େଫ#ଗଲ  
ସ&କ�େର ସ� ��େରଖା ବା�ି,  

PQଗଲ େକଉଁ ଏକ अ�ାତ ଇ}କାେର 
େକେତ ବୁଝିଲ अବା ନ ବୁଝିଲ,  

ସ&କ�ର �ାତ M� ସାଇ� ରJ} େମା ହୃଦୟେର  
ହସିଲ, େଖ=ଲ ନୂଆ ଏକ େପ�ମର ପିର� ବା�ିଲ  
ମନକୁ ମନେର ଛtି ହୃଦୟେର କ.ତା େଲRଲ;  

अମା)ଆ %ଗିଣୀ ତ ପୁଣି େକେବ,  
)ଜ�ନ ଇ}କାର अ�ହs ା ମୃଗା|ୀ ସାf 

େଫ#ଗଲ ତୁେମ ଆମ ସ&କ�େର େମାେତ ଏକା କ#; 
କାହA େକେତ ଦୂର ଜାେଣନା ମଁୁ,  

Mp ଭୁଲ୍ अବା Mp ସ&କ�େର ��ତା  
अବା େପ�ମର ପ#²େର ସ�d ବାzବତା  

ମଁୁ ତ ଏକା~ ନାୟକ,  
ତୁମ ପ�ୀ� अ~%େଳ z³ ବାରମାସୀ ପାଗଳ ଭ� ମର  

ସ&କ�ର ସୀମା ତେଳ ତୁମ ପାଇଁ ମଁୁ )ହତ େପ�ମିକ  
ଜାଣିp ତୁମ ପୁନ� େଫ#ବାର ବାଟ ବt  

ପଛକୁ େଫ#ବାର ଚuଳ ପାଦ ଦୁଇଟି  
ଏେବ େସJ अ�ାତ ଇ}କାେର...  

PହAେଲ . ବା® େହାଇ ଉଡି ଆସିପା#ବ),  
M�ା ଶ³ େହାଇ ଶୁଣିପା#ବ) | 

ମୁକୁ= ପା#ବ) େସJ )ଷିn ସୀମା iତରୁ; M� , 
ମଁୁ M� ହା#ଯାଇ), ଯାହା ତୁେମ Tବ | 

ମଁୁ ତ ମିଶି ଯାଇp ତୁମ ସହ  
अ�ାରେର, ଆଲୁअେର  

ଲୁହେର, ଲୁହେର  
ପିଇ ଯାଇp ତୁମକୁ ପ�� ପ�ଶ�ାସେର| 

 

$ଣୟର &'ତି$ଣୟର &'ତି......  

ଜଗନs ାଥ %ୟ 
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 କହ�ି tuା�େର ସବୁଠୁ ଶ7ିଶାଳୀ େହଉଛି େ	ମ ଏହି େ	ମେର ଏେତ ଶ7ି ଥାଏ 

େଯ ଏହାକୁ ଆପେଣଇ ଦୁନିଆେର ସବୁକିଛି କରିହୁଏ ଏବଂ ମନୁଷ� ବjିବାର ସୁପଥ 

ପାଇଥାଏ ଏହି େ	ମ ପଥରକୁ ମଣିଷ କରିେଦଇ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଏକ ବ%ନେର ବା%ିଦିଏ 

 କି�P  	ଶs ଉେଠ େଯ, ଏହି େ	ମ କଣ ? ଏହା କିପରି ହୁଏ ? ଏବଂ ଏହାର 

ପରିଣତି କଣ େହାଇପାେର? 

 ଏହି 	ଶs ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଥ� ଉSର େଦବାର 	େଚHାେର ଆମର ଏହି କାହାଣୀ, 

–ଅସୀମ ବ%ନ— 

 ଲେ4sୗେର ଥିବା ଆଦିତ� ଇNରନ�ାସନାଲ ଲିମିେଟଡ୍ କ^ାନୀର େମେନଜିଂ 

ଡିେରକwର ୩୦ ବଷxୟ ଆଦିତ� ଧନରାଜ, ପିତା ମୁରଲିଧର ଧନରାଜ ଓ ମାତା େସାନାଲୀ 

ଧନରାଜ,ର ଏକମାZ ସ�ାନ ମୁରଲୀଧର ଦିନରାତି କ^ାନୀ କାମେର ବ�f, େକବଳ 

େଗାଟିଏ ଚି�ା, ତା,ର ସଂ_ା କିପରି ଉyତି କରିବ େସାନାଲୀ,ର ଦିନ ବିତିଯାଏ କzବ୍ 

ଆେଟ�୍ କରିବାେର, ଓ ସାVମାନ,ୁ ପାଟx େଦବାେର ଗୃହେର ଏମିତି ପରିେବଶେର 

ବିତିଯାଏ ଆଦିତ�,ର େଶୖଶବ ଯାହାକି ତା,ୁ ସୁସଂDାରୀ ରୂପେର 	ତିପାଦିତ 

କରିପାରିନଥାଏ େଶୖଶବରୁ େକୖେଶାର ଅବ_ା ପଯ��� ଏକୁଟିଆ େହାଇଯିବାରୁ ନିଜର ସମୟ 

ଅତିବାହିତ କରିବାପାଇଁ ଅନୁଚିତ ରାfାମାନ ଅପେଣଇ େନଇଛ�ି ଏମିତିେର େସ 

{ାଜୁଏସନ ସମା; କର�ି ଏମବିଏ ପଢ଼ିବାପାଇଁ ବାପାମା ତା,ୁ ଲ�ନ ପଠାଇ ଦିଅ�ି 

ତା,ୁ େଯେତେବେଳ ୨୪ ବଷ�, ଲ�ନେର ଏମ ୍ବିଏ ପଢୁଥିବା େବେଳ ଏକ ରାfା ଦୁଘ�ଟଣାେର 

େସ ନିଜ ପିତାମାତା,ୁ ହେରଇ ବସ�ି ଅଗତ�ା ଆଦିତ� ଲେ4sୗ େଫରିଆସି ନିଜ ପିତା, 

କ^ାନୀକୁ ସୁଚାରୁରୂପେର ଚେଳଇନିଅ�ି କି�P  େସେତେବଳକୁ େସ ସ^ୂU� ଭାେବ ଏକା 

େହାଇଯାଇ ବିଭିy 	କାର ଅେନୖତିକ କାଯ��େର ଲି; େହାଇରହିଥା�ି ଦିନରାତି ମଦ�ପାନ 

କର�ି, କzବେର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିେତଇବା ଇତ�ାଦି ନିଜର ଏକା�କୁ ଦୂର କରିବାପାଇ ଁ

ଏ ସବୁ େସ କର�ି, କାରଣ ଏ ସବୁ କରିବା ସେST  ନିଜ ମହତ୍ େସ େକେବ କମ 

କରିନାହା�ି 

 ଅପରପାଶ5�େର ଲେ4sୗର ଏକ ମଧ�ବିS ପରିବାରଥାଏ ହୃଷୀେକଶ ମହାପାZ,ର 

ତା,ର ପ|ୀ କମଳା େଦବୀ, ବଡ଼ ଝିଅ କ}ନା, ପୁZ େସୗରଭ, ସାନ ଝିଅ ଅନିତା ଏବଂ 

ଅସୀମ ବ)ନଅସୀମ ବ)ନ  

ଶ�ୀମ� ସ#ତା ପ�ା 
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ବିଧବା ମାZା ଜାନକୀ େଦବୀ ବଡ଼ ଝିଅ କ}ଆ ଏକ ସରକାରୀ ମହାବିଦ�ାଳୟର ବିଏ 

େଶଷ ବଷ�ର ଛାZୀ ପାଠପଢ଼ିବା ସହିତ ଘେର ବାପା ମା—,ୁ ସମf କାମେର ସାହାଯ� 

କରିବା ତା,ର ସଉକ ସେବ�ାପରି ଏକ ସୁକୁମାରୀ କହିେହବ େସୗରଭ ଯୁ7 ଦୁଇେର ପେଢ଼ 

ଆଉ ଅନିତା ଦଶମ େ~ଣୀେର ଏହିପରି ଏକ ପରିବାରର ଅଧିକାରୀ ଥିେଲ ହୃଷିେକଶ 

ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂରେର ଥାଇ ସୁ`ା ଜଗyାଥ,ୁ ଆଦ�େଦବତା କରି ଦିନରାତି �ରଣ କର�ି 

େସ 

 ଆଦିତ�,ର ଦିନ ଆର[ ହୁଏ ସକାଳ ଦଶଟାେର େଶଯେର ଥାଇ େସ ଚା 

ନପାଇେଲ ତା, ଦିନ ଆର[ ହୁଏନି 	ାତଃ ଜଳଖିଆ ସାରିେଦଇ େସ କ^ାନୀେର 

ପହjିଯାଆ�ି ଦିନ େକମିତି େକମିତି ବିତିଯାଏ, ଜଣାପେଡ଼ନି ଆଉ ସଂଧ�ା ନଇଁ ଆସୁ ଆସୁ 

େସ ପହjିଯାଆ�ି ବାର୍ ଆଉ କzବେର େସହିଠାେର ଡିନର୍ ଆଉ ଲଘୁ ଓ ନିଶାପାନୀୟର 

ଆସର ଚାେଲ େସ ସବୁ ସରିଲା େବଳକୁ ମଧ�ରାZୀ େହାଇଯାଏ, ଆଉ ନିଶାସ7 େହାଇ 

େସ ଘେର ପହjିବାପେର ଚାଲିବା ଅବ_ାେର ବି ନଥା�ି, �ାଇଭର ସ5ରୂପ ଆଉ ପରିବାର 

ଏକମାZ ପୁରୁଣା କମ�ଚାରୀ ସାବିZୀ ତା,ୁ ଧରି େନଇ ଉପରମହଲାେର ଥିବା ତା, ଶୟନ 

କ4େର ଶୁଆଇ ଦିଅ�ି ସାବିZୀ େହଉଛ�ି ଆଦିତ�,ର ଧାଇମା, ଅବଶ� େସ ଏହାକୁ 

ମାନ�ି ନାହJ େତଣୁ ସବୁେବେଳ େସ ସାବିZୀ େବାଲି ହJ ସେ8ାଧନ କର�ି େସ ଯାେହଉ, 

ସାବିZୀ ଆଦିତ�, ପାଦରୁ େଜାତା େମାଜା ବାହାର କରି ଦିଅ�ି ଆବଶ�କ େହେଲ ପାଦେର 

େତଲ ଘଷି ଦିଅ�ି 

 ଦିନକର ଘଟଣା, ଆଦିତ� ଅଫିସ ଯିବାପାଇଁ ରାfାେର ଥିବା େବେଳ ଘନ�ାଫିକ 

େହତୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିେଲ ନାହJ, େସ ଗାଡ଼ି ଭିତେର ବସିଥିବା େବେଳ େଦଖିେଲ ରାfା 

ପାଶ5�େର ଚଲାପଥେର କ}ନା ଯାଉଛି କ}ନା ଜେଣ କ}ନାତୀତ ସୁdରୀ ଝିଅ େସ 

କ}ନାକୁ େଦଖି ଏେତ ଆେମାଦିତ େହେଲ େଯ ନିଜ େମାବାଇଲେର ତାର ଅେନକ ଫେଟା 

ଉେଠଇେଲ ଏବଂ �ାଫିକ୍ କମ େହବାପେର �ାଇଭରକୁ ନିେ��ଶ େଦେଲ େସଇ ଝିଅଟିର 

ଯିବାରାfାେର ଯିବାପାଇଁ କ}ନା ଏକ ବସHପେର ଠିଆେହାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ସିଟିବସେର 

ବସି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏହାପେର ଆଦିତ�ବାବୁ,ର ଏହା ନିତିଦିନିଆ ରୁଟିନେର ସାମିଲ 

େହାଇଗଲା 	ତିଦିନ େସ ଅଫିସ ଯିବାବାଟେର େସଇ ଏକା ଜାଗାେର ଅେପ4ା କର�ି, 
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କ}ନାକୁ େଦଖିେଲ ହJ ଅଫିସ ଯାଆ�ି 

 ଦିେନ େସ ଅଫିସ ଯିବାବାଟେର େଦଖିେଲ କ}ନାକୁ କି�P  କ}ନା ହାତେର 

ବହିନଥିଲା, ବରଂ କ}ନା ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ସହ ମିଶି େକଉଁଆେଡ଼ ଯିବାକୁ ତ�ର 

େହଉଥିଲା ଆଦିତ� ସ�ପ�ଣେର େସମାନ, ପିଛା କରିବାପାଇଁ �ାଇଭରକୁ କହିେଲ 

କ}ନା ଅନୀତା ସହ ମିଶି ବଜାର ଉପେର ଥିବା ଏକ ଅଳ,ାର େଦାକାନ ଭିତେର 

ପଶିବାପେର, ଆଦିତ�ବାବୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରୁ ଓେ�ଇ ପଡ଼ି େସମାନ, ପେଛ ପେଛ େସଇ 

େଦାକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଗେଲ େଦାକାନେର ବିଭିy କିସମର ଅଳ,ାର ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି 

ବରାଦ କରି ଅନିତା ଆଣି େଦଉଥାଏ ଏବଂ କ}ନାକୁ େସ ସବୁ ପି%ିବାକୁ ବାଧ� କରୁଥାଏ 

ଆଦିତ�ବାବୁ ଭଲକରି େଦଖୁଥା�ି େଯ କ}ନାର େସ ସବୁ କିଣିବାକୁ ମନ ବି ଥାଏ, େବାଧହୁଏ 

ଅଥ�ାଭାବରୁ େସ ଏ ସବୁ େଦଖୁନଥିବ କି8ା େଦଖିେଲ ସୁ`ା ମନକୁ ପାଇଲା ନାହJ େବାଲି 

କହୁଥିବ ଅେନକ ସମୟ େସମାେନ ଅଳ,ାର େଦଖିବାପେର େଦାକାନର କମ�ଚାରୀ 

ବିର7ଭାବ 	କାଶ କରିବା ସ5ାଭାବିକ ଏହି ସମୟେର ଆଦିତ� ସଂପୃ7 କମ�ଚାରୀ,ୁ ନିେ��ଶ 

ଦିଅ�ି େଯ େସ ଝିଅମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ଅଳ,ାର େଦଖୁଛ�ି େସମାନ,ୁ େଦଖାଅ େସମାେନ 

ଅେନକ ଅଳ,ାର େଦଖା�ି କ}ନା ଅନିiା ସେST  ସବୁ େଗାଟି େଗାଟି ପରି4ା କରି 

େଦଖୁଥାଏ ଆଦିତ� ଦୂରେର ବସି ଏ ସବୁ େଦଖୁଥା�ି ଅେନକ ସମୟ ବିତିଯିବାପେର 

କ}ନା ଓ ଅନିତା େଫରି ଆସ�ି ଏବଂ ଏହାପେର ଆଦିତ� ନିେ��ଶ ଦିଅ�ି େଯ େସ ଝିଅ 

ଦୁଇଜଣ େଯଉଁସବୁ ଅଳ,ାର ପସd କରିଛ�ି ସବୁ େସ *ୟ କରିେବ େସ େଦାକାନରୁ 

ବାହାରୁଥିବା େବେଳ କ}ନା ଓ ଅନିତା ଅେଟାେର ବସି ଗୃହାଭିମୂଖୀ, ଆଦିତ� ନିଜ ଗାଡ଼ିେର 

ବସି େସମାନ, ପିଛା କର�ି 

 ସରକାରୀ କ5ାଟ�ର ଭିତେର େସମାେନ ପଶିଗଲା ପେର ଆଦିତ� ନିଜ �ାଇଭରକୁ 

ନିେ��ଶ ଦିଅ�ି େସ ଝିଅମାନ, ବିଷୟେର ସବୁ ଖବର ଆଣିବାପାଇଁ �ାଇଭର କିଛି 

ସମୟେର ସବୁ ଖବର େନଇ ଆସି ଆଦିତ�କୁ େଦଇଦିଏ ଅଫିସ ସମୟ େହଉଥାଏ େତଣୁ 

େସ ଅଫିସ ଚାଲିଯାଆ�ି ପରଦିନ ସ%�ାେର େସ ପୁଣି େଫର�ି କ}ନା ରହୁଥିବା ସରକାରୀ 

କ5ାଟ�ର ପାଖକୁ େସେତେବଳକୁ କ}ନା ଘେର େରାେଷଇେର ବ�f ଆଦିତ�ବାବୁ କ}ନା 

ରହୁଥିବା ଘର ବାହାେର ପହjିବା ପେର ହୃଷିେକଶବାବୁ, ବିଷୟେର ପଚାରିବା ପେର ତା, 
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ପରିଚୟ ଜାଣିବାପାଇଁ ଉପ_ିତ େକହିଜେଣ ମହିଳା ପଚାରିବା ପେର �ାଇଭର ଆଦିତ�ବାବୁ, 

ପରିଚୟ େଦଇଥାଏ ପରିଚୟଜାଣିବାପେର କମଳା େଦବୀ ଅତି ଆନdର ସହ 

ଆଦିତ�ବାବୁ,ୁ ଘର ଭିତରକୁ ପାେଛାଟି ନିଅ�ି ସଦ� ଅଫିସରୁ େଫରି ବି~ାମ କରୁଥିବା 

ହୃଷିେକଶ ବାବୁ ମଧ� ଆଦିତ�, ଆଗମନର କାରଣ ଜାଣିବାପାଇଁ ଇiା କରିବାପେର େସ 

କ}ନାକୁ େକଉଁଠି େକେବ େକମିତି େଦଖିେଲ ଏ ସବୁ କହି ବିବାହ କରିବା 	fାବ ଦିଅ�ି 

 ବିବାହ 	fାବ ତା ପୁଣି ଏେତ ବଡ଼ ଘରର ଏକମାZ ସ�ାନ ସହ, ଯାହାର 

ଶାଶୁଶଶୁର ନାହା�ି, ଏ ସବୁ ଶୁଣି କମଳା େଦବୀ ମେନ ମେନ ଜଗyାଥ,ୁ ଶେହ 	ଣାମ 

କରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗେଲ ଆଉ କ}ନାକୁ ତରବର େହାଇ ସଜାଡ଼ି େହବାକୁ ନିେ��ଶ 

େଦେଲ ଆଦିତ� ବାବୁ ନିେଜ କହିେଲ େଯ ଯଦିଓ େସ କ}ନାକୁ େଦଖି ବିବାହ କରିବା 

ନି�Sି େନଇଛ�ି, େସ କ}ନା, ମନ କଥା ଜାଣିନାହା�ି, େତଣୁ ପିତା ହୃଷିେକଶ ତା, ମନ 

କଥା ପଚାରି ଯାହା ନି�Sି େନେବ ତାହା ତା,ୁ ମାନ� େହବ କମଳାେଦବୀ କ}ନାକୁ କୁହ�ି 

େଯ େପzଟେର ବିDPଟ୍ ଚା— େନଇ େବୖଠକକୁ ଯାଇ େଯଉ ଁଭ�ବ�7ି ବସିଛ�ି ତା,ୁ ଯଥାମାନ� 

ସFାନ େହବାକୁ 

 କ}ନାକୁ େଦଖିବାପେର ଆଦିତ�ବାବୁ, ମନେର ଅେନକ ଶା�ି ଚା େଦଇ 

ସାରିବାପେର ହୃଷିେକଶ କ}ନାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାପାଇଁ କହିେଲ ହୃଷିେକଶବାବୁ, ମନେର 

ଅେନକ ସଂଶୟ, େତଣୁ େସ କିଛି ଦିନପେର ନି�Sି େନେବ େବାଲି କହିେଦେଲ ଆଦିତ�ବାବୁ 

େସହିଦିନରୁ ଅେନକ ବଦଳି ଯାଇଛ�ି 	ତିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଉଛ�ି ଶୀ� 

ଘରକୁ େଫରୁଛ�ି ଘରଟାକୁ ଘର ଭଳି ମେନ କରୁଛ�ି ଆଶା ବା%ିଛ�ି େଯ କ}ନା 

ଆସିେଲ ଏ ଘର ସ5ଗ� େହଇଯିବ ହୃଷିେକଶବାବୁ ଘେର ବସି ସମେf ଏକାଠି ଏହି ବିଷୟକୁ 

େନଇ ଚ��ା କରିବାପେର ନି�Sି ନିଅ�ି େଯ କ}ନାର ବିବାହ ଆଦିତ� ସହ େହବ ଆଦିତ� 

ବଡ଼ଘର ପିଲା େତଣୁ ତା, ମନେର ଅେନକ ଦ5d େହବା ସ5ାଭାବିକ େଶଷେର 	ଭୂ 

~ୀଜଗyାଥ,ୁ ଆ~ାକରି େସ ବିବାହ 	fାବେର ରାଜି େହାଇଥିେଲ 

 ବିବାହ ପାଇଁ ସFତି ପାଇବାପେର ଆଦିତ� ଖୁସିେର ବଜାରରୁ ଏକ ସୁdର ଶାଢ଼ୀ ସହ 

େସ ସବୁ ଗହଣା ଓ ଅଳ,ାର ଏକ ଆଟାଚିେର ରଖି େନଇ କ}ନାକୁ ଉପହାର େଦଇ 

ଆସିଥିେଲ େସହି ଅଳ,ାର ସବୁ େଦଖି କ}ନା େସଇଦିନର ସବୁ ଘଟଣା ମେନ ପକାଉ 
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ପକାଉ ଆଦିତ�, େଚେହରା କୁ ମେନ ପକାଇ ପାରିଥିଲା, ଏ ତ େସଇ େସୗମ�ଦଶ�ନ ଯୁବକ 

େଯ େସ ଅଳ,ାର େଦଖୁଥିବା େବେଳ ଦପ�ଣ ପଛେର ଥାଇ ତାକୁ ଚାହJ ରହିଥିେଲ େସ 

ନିଜକୁ ଧନ� ମେନ କରୁଥିଲା ଅ}ଦିନମଧ�େର େସମାନ, ବିବାହ ଅତି ଆଡ଼8ରେର 

େହାଇଯାଇଥିଲା ଆଦିତ�,ର ଏେତ ବଡ଼ ଘରର େସ ମହାରାଣୀ, ତଥାପି ବିବାହ ପରଦିନ 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା— ତିଆରି କରି ଆଦିତ�,ୁ େଦଇ ଉେଠଇବାପାଇଁ ଯାଇଥିଲା େସ 

 ଆଦିତ�, ରୁମ ୍ର ଝରକାର ପରଦା ହେଟଇ େଦଇ େସ ଗୁଡ଼ ମUx ଂ କହିବା େବଳକୁ 

ଆଦିତ� ବିର7ି 	କାଶ କରି କହିେଲ, –ବzଡ଼ି ଫୁଲ୍ କାହJକି ଏେତ ସକାଳୁ େମାେତ 

ଉଠଉଛ ? ତେଳ ଚାକରମାେନ କହିନାହା�ି କି ମଁୁ େକେତେବେଳ ଉେଠ? ମଁୁ ସକାଳୁ 

ଉେଠନା ମdିର ଯାଏ ନା ତେମ ସଂଧ�ାେର ସଜ େହାଇଥିବ କzବ୍ ଯିବା ଜୀବନ ଟା 

ମଉଜ କରିବାପାଈଁ େହଇଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ଏଇ ଚାକରାଣୀ ପରି କାମଧାମ କରିବା ଦରକାର୍ 

ନାହJ େମା ମUx ଂ ଚା ସୁନିଲ୍ ଆଣିବ ତୁେମ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହJ— କ}ନା ରୁମ ୍ରୁ 

ବାହାରି ଆସିଲା 

 ତେଳ ସାବିZୀ 	ଶs କଲାପେର କିଛି ଉSର ନ ପାଇ କହିଲା, େସ ଟିେକ ହାଲିଆ 

େହାଇ େଶାଇଯାଇଛ�ି, େବାଧହୁଏ ବିଳ8େର ଉଠିେବ ଚାଲ ତା, ପାଇଁ ଜଳଖିଆ 

କରିେଦବା ନିେଜ ପରି~ମ କରି ସୁdର ଜଳଖିଆ କରି ରଖିେଦଇଛି େସ ଏହାପେର 

ଉପରକୁ ଯାଇ ଆଦିତ�, ପାଇଁ େ�ସ୍ ପ�ାN୍ ବାହାର୍ କରି ରଖିେଦଇ ନିେଜ େସାଫା ଉପେର 

ବସି ଅେପ4ା କରିଥିଲା େସ େକେତେବେଳ ଉଠିେବ େବାଲି ଠିକ୍ ସାେଢ଼ ଦଶଟାେର ଆଦିତ� 

ଉଠିେଲ, ସୁନିଲ ଚା େନଇ ଆସିଲା, ଚା ପିଇେଦଇ େସ ବାଥରୁମ ୍ ଯିବାେବେଳ େଟବୁଲ୍ 

ଉପେର ନିଜର େପାଷାକ େଦଖି କହିେଲ, –ତୁମକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା, ତୁେମ କିଛି କରିବନି 

ହରି ଆସିେଲ େମା େପାଷାକ ବାହାର କରିେଦବ— େସ ବାଥରୁମେର ପଶିଗଲା ପେର ହରି 

ଆସି କପେବାଡ�ରୁ େପାଷାକ ବାହାର କରି ଧରି ଠିଆ େହଲା ଆଦିତ� ଗାେଧାଇସାରିବାପେର 

େସ େପାଷାକ ପି%ି ଅଫିସ ଯିବାପାଇଁ ସଜ େହାଇଗଲା େବେଳ କ}ନା କହିଲା, –ମଁୁ ତୁମପାଇ ଁ

ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଛି— 

 ଆଦିତ� ବିର7ିସୂଚକ ଦୃHିଟିଏ େଦଇ କୁେହ, –ତୁେମ କିଛି କରିବନି ଜୀବନକୁ 

ଉପେଭାଗ କର ଟିଭି େଦଖ, କzବ୍ ଯାଅ ସପିଂ କର ଏ ସବୁ କାହJକି କରୁଛ ? ହଉ ଛାଡ଼ 

  



ନବମ ବଷ�, ଷ� ସଂଖ�ା 
ଡିେସ�ର ୨୦୧୪ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ଏବଂ ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର $ା% ସ&ୂ(� )ଃଶୁ- .ତରଣ ଉେ2ଶ�େର ଡା େଜ�ା� ପ�ସାଦ ପ5ନାୟକ7 $ା% ପ�କାଶିତ 

24  

ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର 

କଣ କରିଛ ? ଚିେକନ୍ ନା 	ନ୍? ନା ଏଗ ୍ େପାଚ ୍?— ଚୁପ ୍ ଚୁପ ୍ େହାଇ କ}ନା କେହ, 

–ଆଜି ଗୁରୁବାର େବାଲି େକବଳ ଇଡ଼ଲି, ସା8ାର୍ କରିଛି — େହ େହ କରି ହସିେଦଇ ଆଦିତ� 

କହିେଲ, –ତମ ମୁ� ଠିକ୍ ଅଛି ତ ? ଏ ସବୁ େରାଗୀ ଖାଦ� ମଁୁ ଖାଏନି— ଆଦିତ� ଘରୁ 

ବାହାରି ପଡ଼ିବା େବଳକୁ ହରି ହାତକୁ ଘNା ଆଉ େମାବାଇଲ୍ ବେଢ଼ଇ ଦିଏ ଆଦିତ�, 

tିଫ୍ େକଶ୍ କୁ ଉେଠଇ ତା,ୁ େଦବାପାଇ ଁେଚHା କରୁଥିବା କ}ନାର ହାତ ଥମିଯାଏ ଆଦିତ� 

ଥରୁଟିଏ ବି ପଛକୁ େଫରି ଚାହା�ି ନାହJ ଆଉ ବାହାରିଯାଆ�ି ନିଜ ଘେର ବାପା ଅଫିସ 

ଗଲାେବେଳ େକମିତି ବାର8ାର ବୁଲି େବାଉ,ୁ ବିଭିy ନିେ��ଶ େଦଉଥିେଲ ତାହା ମେନ 

ପକାଉ ପକାଉ କ}ନାର ଆଖିେର ଲୁହ ଆସିଗଲା ସାବିZୀ କହିଲା, –େବାହୁ ମା, ତୁେମ କିଛି 

କରନି ବାବୁ, ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାକରବାକର ଅଛ�ି ତେମ ପିଲା େଲାକ 

କାହJକି ପରି~ମ କରିବ— କ}ନା କେହ, –ମଁୁ େକମିତି ନ କରିବି ? ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଟିଏ 

ମଁୁ େସ ଯାେହଉ, ଯଦି େସ ଚା ସୁନିଲ୍ ହାତରୁ ହJ ପିଇେବ ପିଅ�P , ମଁୁ କି�P  ଚା କରିବି 

େପାଷାକପZ ବି ମଁୁ ହJ ବାଛିବି, ହରି େନଇ େକବଳ େଦବ— 

 ଦିନଟା ସାରା ମନମାରି ବସି ସ%�ା ଅେପ4ାେର ଥିଲା କ}ନା ଆଦିତ� କହିଥିେଲ 

ସ%�ାେର ଆସିେଲ ବୁଲିଯିବ କି�P  କା�ଘNାକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ରାତି ଦଶଟା େହଲା ସାବିZୀ 

ଆସି କହିଲା, –େବାହୁ ମା, ତୁେମ ଖାଇେଦଇ େଶାଇଯାଅ ଆଦିତ� ଆସୁ ଆସୁ ବିଳ8 

େହବ— କି�P  କ}ନା ଆଖିେର ନିଦ ନାହJ ଏ େକମିତି କା ରାଜମହଲ ? ତାକୁ ଆେଦୗ ଭଲ 

ଲାଗୁନଥାଏ ମଧ� ରାZୀ େହଲାଣି, େସ ନିେଜ ଖାଇନି, ସାବିZୀ ମଧ� େସଇଠି େସମିତି 

ବସିଛି ଅଧାରାତି େବଳକୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା, ଖୁସିେର କ}ନା ଝରକା ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ିଗଲା, 

େଦଖିଲା େବଳକୁ �ାଇଭର ନିଶାସ7 ଆଦିତ�,ୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓେ�ଇ ଆଣୁଛି ଏହା େଦଖି 

କ}ନାର ଛାତିେର ଦୁଲକା ପଶିଲା, େସ ସାବିZୀକୁ ଚାହJଲା ସାବିZୀ କହିଲା, ଏହା ଏଠି 

ନିତିଦିନିଆ କଥା  

 କ}ନା ଆଦିତ�,ୁ ଖଟେର ଶୁଆଇ େଦଇ ପାଦରୁ େଜାତା ବାହାର କରୁ କରୁ ନିଜ 

ଭାଗ� କଥା ଭାବୁଥିଲା 

 

ଏହାର ଦ5ିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣ ଆଗାମୀ ସଂDରଣେର ପଢ଼ିେବ 
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କୁଳା,ାର ବଚନକୁଳା,ାର ବଚନ......  

ଡ: କୁଳା�ାର 
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ସତ�କୁ ମିଥ�ାର ରୁପ େଦ}ପେର 
ନ�ାୟୀକୁ अନ�ାୟ େଦ}ପେର 
ପାପୀକୁ ସ�ଗ�ପୁର ମି=ଗ}ପେର 
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ? 
 
ମନରୁ ଆଶା ହfଗ} ପେର 
ହୃଦୟକୁ ଜା=େଦ}ପେର 
ସ�ପsକୁ ପ�ତାରଣା େଦ}ପେର  
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ? 
 
ବସ~ଟା ହୁତାଶୟମୟ େହ}ପେର  
ବଷ�ାେର ମରୁଡ଼ି େହ}ପେର  
େବୖଶାଖେର େବୖତରଣି ବJ}ପେର 
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ? 
 
%ଜ�େର �ବନଟା .ଖ�ିତ େହ}ପେର 
େନତାପ# େ}କସବୁ Mଣା.କା େହ}ପେର  
ସoର ସ�ୟଂ�ର T�ିଗ}ପେର 
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?  
 
ପାଠପଢ଼ି େବକାର େହାଇଗ}ପେର  
�ବନଟା अକ�ମଣ� େହାଇଗ}ପେର  
अଶାXର େବାଝେନଇ ବuିବାପେର 
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ?  
 
ସୟୂ�� ପାହାଡ଼ ତେଳ ବୁଡ଼ି ଗ}ପେର 
ପଣୂvମାର ଜହs  ଲୁ�ଗ}ପେର  
ତା%ସବୁ अଦୃଶ� େହାଇଗ}ପେର 
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ? 

କଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି କଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି !!  

¡ପକ କୁମାର ବzି 
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ଧପୂକାଠି ଜ= Qiଯିବା ପେର 
ଭୁର୍ ଭୁର୍ ଗ� ବାହା# ଯିବାପେର  
ଗ� ସବୁ ଶନୂ�େର ମିଳାଇ ଯିବାପେର  
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ? 
 
ଶନୂ�ତାର )�ଳ %ଜ�େର 
େନୖ%ଶ�ର କଳାେମଘ ତେଳ  
ମରଣର ଦୃଶ�ମାନ ଇ�ିତ iତେର 
କ’ଣ ଆଉ ରେହ ଏଠି ??? 
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ଏ ଶୁଣୁଚ... 
ଉଠ... ଉଠୁନା ଟିେକ... 
ଏେତ ଜଳଦି େଶାଇପଡ଼ିଲଣି... ! 
 
ଓେହା 
ମଣିଷକୁ ଟିେକ ଶା�ିେର ଶୁଏଇ େଦବନି ! 
ସବୁେବେଳ େସୟା 
ପୁରୁଣା େଖାଇ ଗଲାନି  
 
ନଁା ମ... େସମିତି କିଛି ଇiା ନାହJ ଆଜି, 
ତମ ଅନିiାେର େମା ଇiାଗୁଡ଼ାକର ବା କି ମୂଲ� ଅଛି ? 
ତମ ଭାଷାେର ପା— ଆମ ବଳ ବୟସ ଉତୁରିଗଲାଣି 
େତଣୁ ଇiାଗୁଡ଼ାକୁ ଏେବ କବର େଦଇେଦବାକୁ େହବ 
କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକାମୀ କରିେଦବାକୁ େହବ 
ନା କ—ଣ କହୁଚ ? 
 
ସତେର ବିଶ5ାସ ହଉନି 
ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏେତ ଜଳଦି ହାତପାହା�ାରୁ ଖସିଯାଆ�ି େବାଲି  
 
ବୟସର ଏଇ େମାଡ଼େର 
େସ ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଭାବି କି ଲାଭ... 
ଅବଶ� ଲାଭ ନାହJ ସିନା 4ତି ବି ନାହJ 
 
ମେନ ଥିବ ତୁମର 
ବାହାଘର ପେର 
ଆେମ େଯାଉ ହନିମୁନେର ଯାଇଥିେଲ 
କି ଶୀତ େସ 
େହେଲ େସ ଶୀତେର ଦି ଦି—ଟା କ8ଳ, େରେଜଇ 
ଅେଲାଡ଼ା େହାଇଯାଇଥିଲା 
େଶଯ ଉପରୁ ତୁେମ େସଗୁଡ଼ା ନିେଜ ଫିVିେଦଇଥିଲ 
ମେନ ଅଛି ନା ? 
 
ବାଘର େଯମିତି ଫାଘକୁ ଭୟ 

ମେନ ଅଛି ତ ମେନ ଅଛି ତ !!!!!!  

ସମେରt�  ବ=ଆର ସିଂହ 
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େସ ରାତିର ଶୀତ ଆମକୁ େସମିତି ଭୟ କରିଯାଇଥିଲା 
ହାଃ ହାଃ... 
ପାଣି ବରଫ େହାଇଯାଉଥିବା ଭଳି ଶୀତେର 
କିଏ କଣ ବାଥ ଟବ୍ ଭିତେର 
ଘNା ଘNା ଧରି ରହିପାେର, େଖଳିପାେର, େକଳିପାେର ??? 
ହଁ, େସେତେବେଳ େସଇ ବୟସ ଥିଲା, େସଇ ବଳଥିଲା 
ଇiା ଆଉ ଉOାହ ଥିଲା, େଭାକ ବି 	ବଳ ଥିଲା 
ଖାଲି େମାର ନୁେହଁ, ଆମ ଦି— ଜଣ,ର... 
ଏେବ ସିନା ତମକୁ େଭାକ େହଉନି...!!! 
 
ମେନ ଅଛି ୟୁନିଭସxଟି ପଢ଼ିବା େବଳର କଥା ? 
େଯାଉ ଏକ୍ Dରସନ୍ ଯାଇଥିେଲ, 
ପାଣିେର େଗାଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା ତମର 
ଆଉ ତା—ପେର େମାର 
େହଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ଏକାକାର 
ଝରଣା ପାଣିେର ଭାସି ଭାସି 
ଏକ୍ Dରସନ ପାଟxଠୁଁ କାହJ େକେତ ଦୂରକୁ 
ଖସିଯାଇଥିେଲ ଆେମ.. 
ଖାଲି ପାଣି,ଦି—ପେଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ 
ଆଉ ନିଧ�ୂମ ନିଜ�ନତା... 
ମେନ ଅଛି ପାଣିରୁ ବାହାରିଲା େବଳକୁ 
ଆେମ େକମିତି ବଣମଣିଷ େହାଇଯାଇଥିେଲ... !!! 
ଆଦାମ ୍ଆଉ ଇଭ୍ ତ 
ଶାଳପZର େଖାଳପା ଭିତେର ଆେମ 
େଫରିଥିେଲ ବସ୍ କୁ... 
ମେନ ଅଛି ତ ? 
ଶୁଣୁଚ ତ ନା େଶାଇପଡ଼ିଲ ? 
 
–ବିଶ5ାତqା—, ଏମ-୍୨୩, େଖା �̀ା ବିଡ଼ିଏ କେଲାନୀ, େଖା �̀ା 
ଦୂରଭାଷ - ୯୪୩୭୨୩୨୮୯୮ 
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ଜୀବନ େଗାଟିଏ କୁଆଁରୀ ମନର 

େନାଳ ମୁକୁଟର ଆଶା 

ଜୀବନ େଗାଟିଏ ସାଥିପାଇଁ େଛାଟ 

ନୀଡ଼ ରଚିବାର ନିଶା 

 

ମାଟି ମହକେର ମିଶିଯିବି ଏେବ 

ଶେଢ଼ଇର ଡାଲି, ଭାତ 

କୁଆଁର ପୁେନଇଁ ରଜେଦାଳି େଖଳ 

କ,ିଧରା, େଦାଳଯାତ 

 

ବାପଘର ବାର�ାେର େଶାଇଯିବି 

େଯେତ ସବୁ ��ତିର େସାଦର 

ସମୟର ସୀମା�େର ଟଣାେହବ 

ନାଲି ନାଲି ସିdୂରର ଗାର 

 

ଝିଅଟି ତ ପରଘରି 

ଶାଶୁଘର ତା ପାଇ ଁସବୁଦିେନ 

ପୂଣ�ତୀଥ� ତ�ାଗର ଆହୂତି 

ସପନର ସୁନାେ4ତ ମVଳ ଆରତି 

 

ଜ�ାଳରୁ ଜାଇଫୁଲ 

ମଣୁଥିବୁ ମା 

ଦୁଃଖକୁ ଦୟଣା 

ସଭJ,ୁ ଆପଣା କରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବୁ 

ବାNି ବାNି ମମତାର ମଧୁର ମୂi�ନା  

ଶୁଭ ବିବାହଶୁଭ ବିବାହ  

अ|ୟ କୁମାର ଦାସ 
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ତୁେମ ପରା କହିଥିଲ 

ସାତ ଜନମ ପାଇ ଁତୁେମ େମାର 
ଏ ଜନମ ଏେବ ବି ଯାଇନି 
େକମିତି ତୁେମ େହଲ ଅନ�ର  
 
ତୁେମ ପରା କହିଥିଲ 
ସବୁେବେଳ ପାେଖ ରହିଥିବ େମାର 
େମା ଜୀବନ ସ� ନଇଁନି ଏ ଯାଏଁ 
େକମିତି ତୁେମ େହଇଗଲ ଦୂର  
 
ତୁେମ ପରା କହିଥିଲ 
ତୁେମ କିଣିେଦଇଛ ସ5ପsକୁ େମାର 
େସ ସ5ପs ଏେବ ଅନ�ର ଆଖିେର 
ତୁେମ ବିକିଛ େବାଲି ଚହଳି ବଜାର  
 
ତୁେମ ପରା କହିଥିଲ 
େମା ବାହୁ ବ%ନ ତୁମ ପାଇ ଁଘର 
ମୁକୁଳି ପାରିନ ତୁେମ େମା ��ତିରୁ 
େକମିତି େହଲି ମଁୁ ପର  
 
ତୁେମ - ଅେନ�ଷଣ 

 
ରାତିେଟ ରହିଯ େମା ଦ5ାରେଦେଶ 
ଏ ରାତି େକେବ ବି ପାହିବ ନାହJ 
େଯଉଁ ତୃ�ା େନଇ ତୁେମ ଘରୁ ବାହାରିଛ 
େସ ତୃ�ା ଅନ�ଠି େମNିବ ନାହJ  
 
ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ତମ ବାଟକୁ ଚାହJଛି 
ଏ ଦୀପ େକେବ ବି ଲିଭିବ ନାହJ 
େଯଉଁ ସୁରୂଜକୁ େଖାଜି ବାହାରିଛ 
େସ ଆଲୁଅ ଅନ�ଠି େଦଖିବ ନାହJ  

ତୁେମ ତୁେମ --  ଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତା  

କ. Tଗିରଥୀ େବେହ% 
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ମାସ ପେର ବଷ�, ବେଷ� ପେର ଯୁଗ 
ଏ ସମୟ େକେବ ସରିବ ନାହJ 
େଯଉଁ େ	ମ ପାଇ ଁତୁେମ ଜଗତ ବୁଲୁଛ 
େମା ବିନା େସ େ	ମ ଅନ�ଠି ନାହJ  
 
କହିଦିଅ ସଖୀ, ଅେନ5ଷଣ ତୁମ 
େମା ମନ େକେବ ବି ଭୁଲିବ ନାହJ 
େଖାଜି ଆଣିେଦବି ଇiାକୁ ତୁମର 
ରହିଥିବି ସବୁେବେଳ ସାରଥି େହାଇ  
 
ମାଳୀ ସାହି, ଆ,ୁଲି, tuପୁର, ୭୬୦୦୧୦ 
ଦୂରଭାଷ : ୭୭୪୯୯୮୪୩୩୩ 
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ଦୂରତ5ର 	ୟାସେର ଘେନଇ ଯାଉଛ 
ମଁୁ ତୁମର 
ନିକଟତର 	ୟାସେର ଧିେମଇଯିବି ୧ 
ତୁେମ ନିaPରତାେର 
ବାର8ାର ହୃଦୟକୁ େମାର 	ହାର କରୁଛ 
ମଁୁ 4ମଣୀୟ େହାଇ 
େସେତ ଥର ତୁମ ମେନ ନେଟଇ ଯିବି ୨ 
ତୁେମ ବିଦୃପ ହସେର 
ସେ�ାଷକୁ େମାର ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିପାରୁଛ 
େ	ମର ଶୀତଳ 	େଲପେର 
ସ^କ�ର େଡାରିଧରି କଷଣ ମଁୁ ଜିତି ଯିବି ୩ 
ତୁମର ଅ�ିମ ସମୟ 
ସମୀପ େହବ ତୁମ ଅଜାଣେତ ଦିେନ ଜାଣିସାରିଛି 
େମାର ଅସୀମ 	ଣୟ 
ପାେସାରି ନ ପାରିବ ଜୀବନ ଯୁେ`, ତୁମର େହାଇ ରହିଥିବି ୪ 
ତୁେମ ଦିକ୍ ଦିକ୍ େହାଇ 
ପବନେର ଏକାକାର େହବାର 	ତିଶୃତି େଦଇ େଯେବ ପାରିଛ 
ମଁୁ ଧକ୍ ଧକ୍ େହାଇ 
ଅେମାଘ ଶ7ିେର ତୁମ hdନର ନିବୀଡ଼ତାର େସେବ ମିଶିଯିବି ୫ 
 
ଶିମିଳିପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ 

ତୁେମ ଆଉ ମୁଁତୁେମ ଆଉ ମୁଁ  

)ଳୀମା )େବNତା େବେହ% 
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 ନାଇଟ୍ ବସଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆହୁରି ଅଧଘNା ସମୟ ଥାଏ ମଁୁ ବାଧ�େହାଇ େମା 

ସିଟେର ବସିଥାଏ ଘରୁ ଖାଇପିଇ ବସଯାZାପାଇଁ ସ^ୂU�ଭାେବ 	fPତ େହାଇ ବାହାରିଥାଏ 

ପାହା�ି େବଳକୁ ବସ ପହjିବ େସଠି େସେତେବଳକୁ ଘର େଖାଜିବାକୁ ଅସୁବିଧା େହବ 

ନାହJ ନୂଆଯାଗା େହେଲ ବି େମାର ସାVଟିଏ ଅଛି େସଠି ତା—ର ଠିକଣା ଟିପିରଖିଛି, ଛାତି 

ପେକଟେର ଠିକଣା କଥା ମେନ ପଡ଼ିବାପେର ହାତଟା ଆେପ ଆେପ ଛାତି ପେକଟ ଆଡ଼କୁ 

ଚାଲିଗଲା ହାତପୁେରଇ େଦଖିଲି କାଗଜ ଠିକ୍ _ାନେର ଅଛି ଆଶ5f େହଲି ଶୀତଦିନ 

ରାତି ଶୀ� ଗାଢ଼ େହାଇଯାଏ ଜଣାପଡୁଥାଏ ସେତ େଯମିତି ରାତି ଦଶଟା ବାଜିଗଲାଣି 

ହାତଘNାେର େଦଖିଲି, ମାZ ଆଠଟା େହାଇଥାଏ େସେତେବଳକୁ ବସର ଅଧିକାଂଶ ସିଟ୍ 

ଫା,ା ପଡ଼ିଛି ଆଉ େଯଉ ଁେକଇଜଣ ବସିଛ�ି େସମାେନ ଝରକା େଦଇ ସ[ବତଃ ବାହାେର 

ଗାଡ଼ିର �ାଇଭରର ଆସିବା ବାଟକୁ ଅେନକ ରହିଛ�ି ବସ ଭିତେର ହିdୀ ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ 

ବାହାେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି େଦାକାନ ଅେନକ ବd େହାଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ପାଖେର ଜଳଖିଆ 

େଦାକାନଟିଏ ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ପାନେଦାକାନଟିଏ େସଇଠି ଅେନକ ଯାZୀ ଗହଳି ଆଉ 

େସମାନ,ୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା େଲାକମାେନ ମଧ� ଅ}ଦୂରେର ବତୀଖୁNଟିଏ କି�P  େସଇ 

ବତୀଖୁNର ଅ} ଆଲୁଅେର ବସ ପାଖଟା ଛାଇଛାଇଆ ଲାଗୁଥାଏ ବସ ଭିତରଟା କି�P  

ସ^ୂU� ଅ%କାର 

 ଏଇ ଅ} ସମୟ େହବ ଜେଣ ଚିନାବାଦାମ େବପାରୀ ନିଜ େଠଲାଗାଡ଼ିକୁ ଆଣି ଗାଡ଼ି 

ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଛି ତା ପାଖେର େବଶୀ ଭିଡ଼ ନାହJ ହକର୍ ଟିଏ ଆହୁରି ଡାକ ଛାଡୁଥାଏ 

ବସକୁ ନୂଆ ଯାZୀ ଟାଣିବା ଆଶାେର ଆହୁରି ରିଜେଭ�ସନ ମଧ� େହାଇଥାଏ ବସHା�ର 

କିଛି ଦାଦା େ~ଣୀୟ େଟାକା ହଠାତ୍ ପଶିଆସିେଲ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଅ{ୀମ ବୁକିଂ କରୁଥିବା 

ପିଲାଟାକୁ ଟାଣିେନେଲ ତଳକୁ ପିଲାଟା କହୁଥାଏ, –ଆେର ଆେର, ଏ କଣ? ଏ କଣ ?— 

 େସଇ ଦାଦା େ~ଣୀୟ େଟାକାମାନ,ୁ ଜେଣ କହିଲା, –େକାଉ ଦିନଠୁ ବୁକିଂ କରୁଛୁ 

େବ ? ଆମକୁ ଚିrିନୁ ?— 

 ପିଲାଟି ତଥାପି ଧିର ସ5ରେର କହୁଥିଲା, –କାହJକି, କଣ ଭୂଲ େହଲାକି ?— 

 ବସHା�େର ହଠାତ ଜନଗହଳି େହଲାଣି  ଅେନକ େଲାକ ରୁ� େହାଇଗେଲଣି 

େମା ସିଟ ଝରକା ବାହାେର ଏ ସବୁ େହଉଥାଏ େସଇ େଟାକାମାେନ ପିଲାଟାକୁ 

ଧକାମାରୁଥା�ି େସ କଣ େହଲା କଣ େହଲା କହି ପଚାରୁଥାଏ ସବୁ େଲାକମାେନ 

ନିରବ�Hା ସାଜି େସଇଠି ଠିଆ େହାଇଥା�ି ଏଇ ସମୟେର ଜେଣ େଧାବେଧାବଳିଆ ବାବୁ 

ମୁଁମୁଁ, , େସମାେନେସମାେନ, , ଓ ବାଦାମ େଦାକାନଓ ବାଦାମ େଦାକାନ......  

अର.t ଆPଯ�� 
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େସଇଠି ପହjିେଲ, ବାଦାମ ବିକାେହଉଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଖେର ନିଜ ଗାଡ଼ି ରଖିେଦଇ ଗାଡ଼ିରୁ 

ଓ�ାଉ ଓ�ାଉ କହିେଲ, –କଣ ପାଟିତୁ� ଚାଲିଛି ? ହଁା...? ଏ ଛପନ, େସ ପିଲାସହ କାହJକି 

ଲାଗୁଛ ? ଇଆେଡ଼ ଆ— 

 ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହଠାତ୍ ସବୁ ଶା� ପଡ଼ିଗଲା େଯମିତି େଯଉଁ େଟାକାଟା େବଶି 

ଗରଗର େହଉଥିଲା େସ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ବାବୁ, ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ବାବୁ କହିେଲ, 

–ଆେର େସ ପିଲା ସହିତ କାହJକି ଲାଗୁଛ ? ମାଲିକ କାହJ ?— ଛପନ ? ଇେୟ କି 	କାର 

ନଁା, ତା େହେଲ ଅନ� େଟାକାମାନ, ନଁା କଣ ସତାବନ, ଅଠାବନ ...??? ମେନ ମେନ 

ହସିଲି େସଇଠୁ େଦଖିଲି ବାଦାମ ବାଲାର େଠଲାଗାଡ଼ିକୁ ଗରମ ୍ଗରମ ୍ବାଦାମ ଭାଜି ଠିକ୍ 

�ଲି ମଝିେର କୁଢ କରିଥାଏ େସ ପିଲା େକାଡ଼ିଏ ବାଇଶି ବଷ�ର ଯୁଆନ୍ େଟାକା �ଲି 

ଉପେର େଗାଟିଏ େପେ�ାମା� ୍ ଲାଇଟ୍ ରଖିଛି  ମଝିେର ମଝିେର େସଥିେର େସ ପ^୍ 

େଦଉଛି େହେଲ ଅ} ସମୟ ପେର ପୁଣି ଧପ ଧପ େହଉଥାଏ େସ ଲାଇଟ୍ ଏଇ ସମୟେର 

ବାବୁ ନିଜ େଟାକାମାନ, ସହ କଥାବାS�ାେର ବ�f ଥାଆ�ି କଥା େହଉ େହଉ ହାତ ବେଢ଼ଇ 

ବାଦାମ ଗାଡ଼ିରୁ ବାଦାମମାନ ଆରାମେର େନଉଥା�ି ଆଉ ଖାଉଥା�ି ବାଦାମ ବିକୁଥିବା 

ପିଲାଟା ନିବxକାର ଭାେବ ନିଃସହାୟ େହାଇ େକବଳ େଦଖୁଥାଏ ଏଇ ସମୟେର ଦୁଇଜଣ 

େଟାକା ଆସି ବାବୁ,ୁ କଣ କହିେଲ, ବାବୁ େସଠାରୁ ବିଦାୟ େନେଲ ବାଦାମ ବିକୁଥିବା ପିଲାଟି 

ଶା�ିେର ନିଃଶ5ାସ ମାରୁଥିଲା େସ ବାଦାମ କୁଢ଼କୁ ସେଜଇବା େବେଳ ପୁଣି ହାତ ମାରିେଲ େସ 

ଦାଦା େଟାକାମାେନ, ବିନା ଦ5ିଧାେର ଖାଉଥା�ି ଆଉ କହୁଛ�ି, –ଆେବ ରତନା ! ଏ ଗୁଡ଼ାକ 

ଏେତ ଫସ୍ କା ବାଦାମ କଣ ବିକୁଛୁ େବ ?— 

 ମୁ�କୁ ବଁା ହାତେର କୁ�ଉ କୁ�ଉ ଦା� ନିକୁଟି ହସିଲା େସଇ ପିଲାଟି ତା ନଁା ଥିଲା 

ରତନା ବିଚରାର ନିତିଦିନିଆ େବପାର ଉପେର ଖୁଲମ ୍ ଖୁ�ା ଆ*ମଣ ଚାଲିଥିଲା, ଅଥଚ 

	ାଣ ଭୟେର େସ ଉଃ ଟିେକ ବି କହିପାରୁନଥିଲା ଏଇ ମଧ�େର ଦି ତିନିଜଣ ଗରାଖ ବି 

ଆସି ବାଦାମ କିଣି େନଇଛ�ି ଗରାଖ ଆସିବା େଦଖି େଟାକାମାେନ ପାନେଦାକାନ ଆଡ଼କୁ 

ଚାଲିେଲ ରତନା ଟିେକ ଆଶ5f େହଉଥିଲା େବେଳ େସଠାେର ଠିଆେହାଇଥିବା ଆଉ ଜେଣ 

ଭ�େଲାକ ବାଦାମ କୁଢ଼େର ହାତମାରି କିଛି ବାଦାମ ଉଦରf କରିଥା�ି ଆଉ କହୁଥା�ି, –କଣ 

କିେହା ? ବାଦାମ େକାଉଠିକାର ?— 

 –ଆମ ନିଜ ବାଦାମ ଚାଷ ପରା— ରତନା କହୁଥିଲା କାେଳ ଏଇ ଭ�ବ�7ି କିଛି 

ବାଦାମ କିଣିେନେବ, ଭାବି େସ ପଚାରିଲା, –େଦବି କି ଆRା ?— କି�P  େସ େଲାକ କିଣିବା କଥା 
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ନ କହି େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ ବାଦାମ ନିଜ ପାଟିେର ପେକଇ ଚାଲିଥିେଲ ବାଧ� େହାଇ 

ରତନା ପୁଣି �ଲି ସାମନାକୁ ଆସି ବାଦାମ କୁଢ଼କୁ ସାଉଁେଳଇ େଦଇ ଏକାଠି କରିବାକୁ 

ଲାଗିଲା େଲାକଟା କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା 

 ରତନାର ବାଦାମ ଠୁଳ କରିବା ସରିନଥାଏ ଆଉ େଗାେଟ େଟାକା ଆସି ପହjିଲା 

କହିଲା, –େଦ, େମା େପେ�ାମା� ୍ଟା େଦ ଆେମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ— ଏମିତି କହୁ କହୁ ବଁା 

ହାତେର ବାଦାମ ଆଣି ସଦ୍ ବ�ବହାର କରିଲା ଆଉ ସ[ାଳି ପାରିଲା ନାହJ ରତନା, ପାଟିକରି 

କହିଲା - –େତା େପେ�ାମା� ୍ତ େନବୁ ଏଠି ବାଦାମ ଅ�ାଳୁଛୁ କାହJକି ?— 

 ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆ*ମଣର ଆଶା କରିନଥିଲା େଟାକାଟା େତଣୁ ହଡ଼ବେଡ଼ଇଯାଇ 

କହିଲା, –କଣ େହଲା େସଠୁ, େଗାେଟ ଦିଟା ବାଦାମ େନଇଗେଲ କଣ େତାର େବଉସା 

ବୁଡ଼ିଯାଉଛି ?— 

 ରତନାର ରାଗ କମ େହାଇନଥିଲା େସ ପାଟିକରି ସମf,ୁ ଶୁଣାଇଲା ଭଳି 

କହୁଥିଲା; 

 –େଗାେଟ କି ଦି—ଟା ? ତୁ ନବୁ େଗାେଟ ଦିଟା, େସ ନବ େଗାେଟ ଦିଟା, ତାକୁ େଦଖି 

ଆଉ କିଏ ନବ େଗାେଟ କି ଦିଟା ମଁୁ କଣ ଏଠି ଦାନ କରିବାପାଇଁ ଆସିଚି ?— 

 େଟାକାଟା େପେ�ାମା� ୍ଲାଇଟ୍ େନଉ େନଉ କହୁଥିଲା, –ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କାଲି ପଇସା 

େଦଇ େଦବି— 

 ରତନା ତା �ଲିକୁ େଠଲି ଯାଉ ଯାଉ କହୁଥିଲା, –ହୁଁ, େକେତ ପଇସା େଦବୁ ସବୁ 

ଜାଣିଚି  ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଆଗୁଆ— 

 େସ କଣ କଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଇ କହିଯାଉଥିଲା, ତାହା ତା ସହ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ 

ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଆଉ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି Hାଟ୍� େହବା େଦଖି ଜାଣିଲି, �ାଇଭର 

ଆସିଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ପେର ଆହୁରି ପdର ମିନିଟ୍ ବିଳ8 େହଲାଣି 

େଲାକମାେନ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଆସିବାକୁ 	ତିେଯାଗୀତା କରୁଥିଲା, ମଁୁ ନିଜ ସିଟକୁ ଆଉଜି 

ବସିଯାଇଥିଲି 
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୧.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ ମଶାକୁ ମା#େଦେଲ େପାQସ ପାଖେର ସେର�ର େହାଇଯାଆX| 
୨.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ ବଷ�ାNେନ ‘ସଯୂ�� ନମ�ାର’ କରX ନାJ| 
୩.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ ‘ବଡିଗାଡ�’ ସିେନମା େଦRବାକୁ ମନାକେଲ କାରଣ େସ ସୁର|ାକୁ ପସt 
କରX)| 
୪.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ ‘ଲଭ ଦ େୱ ୟୁ }ଏ’ ଗୀତକୁ ପସt କରX)| 
୫.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େଯେତେବେଳ ତା7 µୀ କJେଲ ମେତ ଜହs  ଆଣି ଦବ 
M, େସ ‘ଇେସ�ା’କୁ  ଆେଦଶ େଦେଲ ‘ଚt� ାୟାନ-୧’ େଖପଣ କ#ବାକୁ! 
୬.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ େଗାେଟ େଦାକା{ ଉପେର }u ଆେ%ପ ଲଗାଇେଲ େଯ ଭୁଲେର  ୧୦ 
ଟ7ା େଦଇ େଦଇO} 
୭.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, ତା7ର ‘ଏଲ ଆଇ ସି’ ପQସି ନାହA କାରଣ ସାଧୁତା ସବୁଠୁ ବଡ ପQସି 
अେଟ| 
୮.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ %ଧୁଆକୁ ଗା= NअX େଯେତେବେଳ େସ ମିଛ କେହ| 
୯.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ ଯN େବାମା ପାଆX  ତାକୁ ଯାଇ ଆତ7ବା¡7ୁ  େଫେରଇ NअX| 
୧୦.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ ମ�ାଗି ନୁଡୁଲ୍ ସ େକବଳ ୨ ମି)ଟ ଯାଏଁ %�X| 
୧୧..େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ ତା7 ଶଳାକୁ େଜଲ ପଠାଇOେଲ, େଯେତେବେଳ େସ ତା7 
ବାହାଘରେବେଳ ତା7 େଜାତାକୁ ଲୁେଚଇ ରRO}| 
୧୨.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ,େସ ତା7 µୀ’7ଠାରୁ अନୁମ� ଆଣX अନ� ଝିअମାନ7 ସହ କଥା 
େହେଲ| 
୧୩.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ ଥେର ଗୁ}ପଜାମୁ .େ%ଧେର ଧାରଣା େଦେଲ କାରଣ ନା େସOେର 
ଗୁ}ପ O} ନା ଜାମୁ| 
୧୪.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ େକେବ କ&ୁ�ଟର େଗମେର �ଟ୍ େକାଡ଼ ବ�ବହାର କରX ନାହA| 
୧୫.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, େସ େଯେତେବେଳ "ଟମ�ସ अଫ ଇନ୍ସ୍ଟଲ"େର %f ହୁअX) େସ 
"ଡିକe ାଇନ" କରX ସ·େଵର "ଇନସ୍ଟଲ" କ#ବାକୁ | 
୧୬.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ, ଆପଣ ଯN େକେବ "ଗୁଗୁଲ"େର "ସାଧୁ" ସ ୍̧� ମା#େବ େତେବ ଆପଣ 
ଉHର ପାଇେବ "ଡିଡ ୟୁ ମିନ େକf#ଵାଲ"? 
୧୭.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ,େସ "ଆରଟିଆଇ"  ଫାଇଲ କରX )ଜ ପି}7 �ୁଲ େରଜ¹  ଜାଣିବା 
ପାଇଁ  
୧୮.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ,େସ େକେବ "ୟୁଟୁ�ବ୍"େର "ଆଡ" "�ିପ୍"  କରX ନାହA| 
୧୯.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ,େସ "େକାଲେଗେଟ"େର ସଲ୍ ଟର ପ#ମାଣ ମାପX | 
୨୦.େକf#ଵାଲ ଏେତ ସାଧୁ  େଯ,େସ ଯN େକେବ ପ#|ାେର କପି େନଇ ଥାଆX, େସ ପ�ଥେମ ତାକୁ କାଢି 
ସବୁ େଘାଷX, ତା ପେର କପି ନେଦR ଉHର େଲଖX | 
 
େସା:-ଇaରେନଟ ଓ େଫସବୁକରୁ ପ�ାw 

େକଜରିୱାଲ୍େକଜରିୱାଲ୍......  

ସ�ରୂପ କୁମାର ମଲe  
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ଜନ{ ଭଗି{ ଯାୟା 
ନtି{ କାମି{ ମାୟା 
ଛଳନା }ºନା ପ�ତାରଣା ହୟା 
ଦୟା |ମା େପ�ମ ସବ�ଂସହା 
ମହାମାୟା ଜଗଦ�ା େଦY ଆଦ�ା, ଦଶ ମହା.ଦ�ା 
କ.ତା, ଲତା अବା ପ�ଳୟ ସଂJତା ? 
ସାଥୀ, ପ�ୀ�, µୀ, ବାର�ନା ପୁଣି %|ସୀ ? 
େହ ନା# ! 
େତା'ର େଯ େକେତ ରୂପ Mଏବା ପା#ବ ଜାଣି ! 
 
କୃ¼ର %ଧା ପୁଣି କୃ¼ା,  
ଶ�ର ଶ�ି ପୁଣି ତୃ¼ା 
%ବଣର ସୀତା ପୁଣି ଶୃପେଣଖା 
ୠଶ�ଶୃ�ର ଜରତା, अେଯା[ା ମ�% 
କାହs ାର େଦବr - ଯେଶାଦା 
ଶିବର ପାବ�o, ଶ�ଶାନର କାଳୀ 
ଦଶରଥ େକୖେକଈ, ପା�ବ ପାuାଳୀ 
େଗାପପୁର େଗାପୀ, ଜଗାର ତୁଳସୀ 
ସାଗର ମ�େନ ଲ|�ୀ, ଦାନବ େମାJ{ 
ଦ| ପାଇଁ ସo....... 
େହ ନା# !  
େତା'ର େଯ େକେତ ରୂପ Mଏବା ପା#ବ ଜାଣି !  

ନାରୀନାରୀ  

ଗିରୀଶ ଚt�  ପ�ା 
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ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସେର ପ�କାଶିତ ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସେର ପ�କାଶିତ ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସେର ପ�କାଶିତ ଆହ� ାନର ଆଗାମୀ ସଂ�ରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସେର ପ�କାଶିତ 
େହବ  େହବ  େହବ  େହବ  | | | | )ଜ $ା% QRତ କ.ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ )ଜ $ା% QRତ କ.ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ )ଜ $ା% QRତ କ.ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ )ଜ $ା% QRତ କ.ତା ଓ କାହାଣୀ ଶୀଘ� ଆମ 

)କଟକୁ ପଠା�   )କଟକୁ ପଠା�   )କଟକୁ ପଠା�   )କଟକୁ ପଠା�   | | | |     

    

ଆପଣ7 QRତ କ.ତାଆପଣ7 QRତ କ.ତାଆପଣ7 QRତ କ.ତାଆପଣ7 QRତ କ.ତା, , , , କାହାଣୀକାହାଣୀକାହାଣୀକାହାଣୀ, , , , ଭ� ମଣ କାହାଣୀଭ� ମଣ କାହାଣୀଭ� ମଣ କାହାଣୀଭ� ମଣ କାହାଣୀ, , , , 
ଶିଶୁକଥାଶିଶୁକଥାଶିଶୁକଥାଶିଶୁକଥା, , , , �ବନ କଥା�ବନ କଥା�ବନ କଥା�ବନ କଥା, , , , ଇ�ହାସଇ�ହାସଇ�ହାସଇ�ହାସ, , , , େ%େଷଇେ%େଷଇେ%େଷଇେ%େଷଇ, , , , ଘରକରଣାଘରକରଣାଘରକରଣାଘରକରଣା, , , , 

ସ�ାC�ସ�ାC�ସ�ାC�ସ�ାC�, , , , ବ�� ଇତ�ାN ଆପଣ ଇବ�� ଇତ�ାN ଆପଣ ଇବ�� ଇତ�ାN ଆପଣ ଇବ�� ଇତ�ାN ଆପଣ ଇ----େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ 
ପଠାଇ ପା#େବ   ପଠାଇ ପା#େବ   ପଠାଇ ପା#େବ   ପଠାଇ ପା#େବ   | | | |     

    

ଆମ ଇଆମ ଇଆମ ଇଆମ ଇ----େମଲ୍ ଠିକଣା େମଲ୍ ଠିକଣା େମଲ୍ ଠିକଣା େମଲ୍ ଠିକଣା ::::    
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ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ ପ#ବାର 

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ�କାଶିତ ପ�ଥମ  ଏବଂ ଏକମାତ�  ସଂପ(ୂ� ଓଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ ସାJତ� 
ଇ-ପ��କା | ଏହା ପ�େତ�କ ମାସର ପ�ଥମ ସwାହେର ପ�କାଶିତ େହାଇଥାଏ | େବେଳ େବେଳ ପଜୂା 
ପବ�ପବ�ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ .େଶଷ ସଂ�ରଣମାନ ମ[ ପ�କାଶିତ ହୁଏ | ଓଡ଼ିଆ ସାJତ�ର 
.iନs  .Tଗ ଯଥା, ଗd, କ.ତା, ପ�ବ�, ରମ� ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, ଭ� ମଣ କାହାଣୀ ଇତ�ାN ଏOେର 
ପ�କାଶିତ ହୁଏ |    

 ଏJ ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ#ବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାJତ�କାର7ୁ େପ�ାgାହନ 
Nଆଯାଇଥାଏ | େଯେହତୁ ଏJ ପ��କା )ଃଶୁ- .ତରଣ )ମିH ଉ2ି� େତଣୁ େଲଖକ, େଲRକାମାନ7ୁ 
େକୗଣସି ପ�କାରର େପ�ାgାହନ %ଶି Nଆଯାଏ ନାହA  | ପା#ଶ�ମିକ ଆଶା କରୁOବା େଲଖକ େଲRକାମାେନ 
)ଜ େଲଖା ବ�ବସାୟିକ ପତ� ପ��କାକୁ ପଠାଇ ପା#େବ |    

 ଏJ ପ��କା ପ�େତ�କ ମାସେର ଇaରେନଟ୍ େର )ଃଶୁ- ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଲ¾ େହାଇଥାଏ |  

ପାଠକ PହAେଲ ଏJ ପ��କାର େଗାଟିଏ ପ��Qପି )ଜ କଂପୁ�ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େ}ଡ୍ କ# ପା#େବ |   

 େଲଖକ େଲRକାମାେନ )ଜ କୃ� ଆମ )କଟକୁ ଡ଼ାକ$ା% M�ା ଇ-େମଲ୍ $ା% ପଠାଇପା#େବ |  

ଡ଼ାକ $ା% ପଠାଉOେଲ )ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର )ଭ�ୁ ଲ ହzା|ରେର େଲR ପଠା�, 
M�ା ଟାଇପ୍ କ# ମ[ ପଠା� | ଇ-େମଲ୍ $ା% ପଠାଉOେଲ େଲଖାକୁ େଲR ସା#ବ ପେର �ା)ଂ କ# ଆମ 
ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠା� |    

 ଆହ� ାନର ପ�କାଶନ ସଂପ(ୂ� ପ#େବଶ अନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହା$ା% କାଗଜର ବ�ବହାର କମ 
େହାଇଥାଏ,  େଯଉଁOପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହA | ଆେମ ପ#େବଶ ପ�ଦୁଷଣ .େ%ଧ କରୁ |    

 ଆହ� ାନ ଇ-ପ��କାେର େଲଖା ପ�କାଶିତ କ#ବାପାଇଁ ଯN ଆପଣ ଇ�ୁକ େତେବ )ଜ QRତ କୃ�କୁ 
ଆପଣ ଆମ )କଟକୁ ପଠା� | େଯେହତୁ ଏJ ପ��କା ଇaରେନଟେର ପ�କାଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ�େତ�କ ମାସେର 
ଶହସ�ା²କ ଓଡ଼ିଆ7 କ&ୁ�ଟରେର େଶାTପାଏ େତଣୁ ଏJ ପ��କାପାଇଁ େଲଖା ମ[ ଇaର୍ େନଟ ମା[ମେର ହA 
ଗ�ହଣ କ%ଯାଏ | ଯN ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ $ା% ଆମ )କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପା#େବ ନାହA, େତେବ ଆପଣ 
)ଜ େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶ��େର )ମ�ଳ ହzା|ରେର େଲR ଆମ )କଟକୁ )ମs ଠିକଣାେର 
ପଠାଇ ପା#େବ |   
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